Zápis akademického senátu Slezské univerzity
ze 131. řádného zasedání dne 11. 1. 2005
Přítomni: Vaněk, Sedlář, Vojtal, Janák, Botlík, Mrověcová, Horák, Chvátal, Bednařík,
Vacková
Omluveni: Hlavačková,
Nepřítomni: Kolář, Křivá
Hosté: Kania, Jirásek, Sýkora
Program
1. Zahájení
2. Legislativní záležitosti
V. Změny a doplnění Pravidel hospodaření a účtování na Slezské univerzitě v Opavě
3. Ekonomické záležitosti
Dodatek č. 3 – K rozpisu neinvestiční dotace a dotace na reprodukci majetku Slezské
univerzity v Opavě pro rok 2004
4. Různé
Ad 1.
Předseda Vaněk přivítal přítomné senátorky a senátory a zahájil jednání.
Ad 2.
Rektor předložil V. Změny a doplnění Pravidel hospodaření a účtování na Slezské univerzitě
v Opavě a požádal kvestora o seznámení s materiálem. Kvestor podal informace a vysvětlení
k názvu projednávaného materiálu z minulých jednání – k projednání byla předložena
Pravidla jako úplné znění, nyní se materiál předkládá znovu v podobě, v jaké by měl být
schválen. Vysvětluje vypuštění slova „cizinci“ - z důvodu změny legislativy – vypuštění ve
vyšší právní normě
Předseda zahájil diskusi – bez dotazů
Výsledky hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 3.
Kvestor seznámil senátory s Dodatkem č. 3 – K rozpisu neinvestiční dotace a dotace na
reprodukci majetku slezské univerzity v Opavě pro rok 2004 a vysvětlil čerpání prostředků
v roce 2004. Dále podal informace k Doplnění dodatku č. 3.
Předseda Vaněk vyzval senátory k diskusi:
- dotaz na sportovní činnosti – kvestor podal informace o projektu Podpora sportovních aktivit
na Slezské univerzitě a k čerpání přidělených prostředků,

- dotaz – zda objem dotací MŠMT jeví nárůst nebo propad – kvestor podal informace – bude
obsaženo ve Výroční zprávě o hospodaření za rok 2004, vedení hledá motivační prvky, aby
objem dotací vzrůstal, rektor – navrhuje zakomponovat do návrhu příštího rozpočtu.
Výsledky hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželi
Ad. 4
Předseda Vaněk seznámil senátory s dopisem p. Pustky – kontrola odpovědi
Volby
Předsedkyně volební komise podala informace o volbách. Druhé kolo voleb proběhlo 3. – 6.
ledna – OPF, 4. a 5. - FPF, 5. a 6. - MÚ, celkem se zúčastnilo 658 voličů – byl dosažen
potřebný procentuální výsledek voleb
Byla předložena stížnost Dr. Stavárka na postup ve volbách a vzhledem k tomu žádá volební
komise posunutí termínu zveřejnění protokolu o průběhu voleb do 17. ledna 2005.
Senátorka Mrověcová vznesla dotaz na upravení volebního řádu – obsah vnitřní normy –
projednat s právníkem volební řád AS SU.
Předseda poděkoval přítomným senátorům za účast.

Další řádné zasedání senátu SU proběhne v Karviné dne 15. 2. 2005 v 11 hodin.

Slezská univerzita v Opavě
Akademický senát

USNESENÍ
z řádného zasedání dne 11. 1. 2005
1. Akademický senát schvaluje:
• Dodatek č. 3 – K rozpisu neinvestiční dotace a dotace na reprodukci majetku Slezské
univerzity v Opavě pro rok 2004
• b) Dodatek č. 3 – doplnění
2. Akademický senát schvaluje V. Změny a doplnění pravidel hospodaření a účtování na
Slezské univerzitě v Opavě
3. AS SU
• bere na vědomí zprávu o průběhu voleb a žádá aby volební komise zveřejnila do 17.
ledna 2005 protokol průběhu voleb,
• ukládá Ústřední volební komisi, aby do 17. 1. 2005 vydala rozhodnutí k výsledkům
2. kola voleb do AS SU.

V Opavě 11. 1. 2005
RNDr. Jindřich Vaněk
předseda AS SU

