AKADEMICKÝ SENÁT SLEZSKÉ UNIVERZITY
69. řádné zasedání - 13. 10. 1998

ZÁPIS
Přítomni:

Vaněk, Sedlář, Sosík, Němčanský, Godulová, Baran, Vojtal, Horák

Omluveni:

Petr, Mandát, Šenkypl, Janoušek

Hosté:

Ing. Kania, Doc. PhDr. Urbanec, CSc., Ing. Danko

Program:
1. Ekonomické záležitosti
2. Legislativní záležitosti
3. Různé
1. Ekonomické záležitosti
1.1

Senátu byl předložen Investiční program Slezské univerzity v Opavě na léta 1999 2001. Pro schválení programu se vyslovilo 8 přítomných senátorů a investiční
program
SU v Opavě na léta 1999 - 2001 byl přijat.
Diskuse:
kvestor
podal podrobné vysvětlení a informace k předkládanému materiálu, který byl konzultován
s jednotlivými fakultami. Tyto investiční programy budou každý rok aktualizovány a
předkládány ke schválení AS. Informace o podílu našich vlastních prostředkůna valstní
stavby, bude upřesněno v rozpočtu, který bude předložen AS jako podklad ke schválení
rozpočtu na rok 1999 (čerpání z FRIMu).
Sosík
dotaz na strukturu objemu investičních výdajů z jiných zdrojů
kvestor
- čerpání z FRIMu - tvorba a čerpání (odpisy objektů možnost znovu investovat do objektů)
Sedlář
- upozornění na situaci (rekonstrukce Masarykova - investování všech fin. prostředků)
Godulová
- předložený materiál velmi dobře připraven, možná konzultace a dobrá komunikace,
vysloven požadavek na přípravu i dalších materiálů, které budou projednávány v AS
- dotaz kde jsou v materiálech uvedeny finanční prostředky na Havířov

pror
- nutnost sledovat priority
- jsou zpracovány rozvojové záměry do roku 2005
- nejasnost státního rozpočtu
- předložený inv. program je materiál pro MŠMT jako podklad pro MF
kvestor
- Krnov - bezúplatný převod majetku na SU, jednání vedeno již 1,5 roku, FPF projevila zájem
o ubytovací prostory.
1. Posílení majetku SU - další finanční prostředky
2. Další dopňková činnost ve vzdělávací činnosti
- Havířov - nejedná se o bezúplatné získání nemovitostí, pronájem na 3 roky, provozní
náklady po dobu 3 let bude hradit město Havířov, č. rok je možno převést na SU
Vojtal
bod 1.1 stravování VŠ - dotaz zda musí být formulace zachována
kvestor
- formulace není správná, bude upraveno - budování stravovací kapacity bude v souladu
s celostátním přístupem ke zřizování K a M.
- oblast K a M - nejednotný názor na postavení K a M na MŠMT. Do 20. 10. 1998 nutno
zaslat na MŠMT podkladové materiály o ubytovávání zahraničních lektorů a návštěv
(ubytování hotelového typu)
- informace o bezúplatném převodu bývalého Vojenského klubu, jehož součástí je restaurace
Dukla (věcné břemeno do roku 2003)
Sosík
dotaz na záměr s objektem na Ostrožné ulici
kvestor
- informace o objektech na Ostrožné 32, 38, Pekařská 32. Objekty přebírány s břemenem
(nájemníci), nebytové prostory smlouvy na 10 let pronájem, probíhá jednání s firmami.
Horák
upozornění na objekt Hradecká
kvestor
- do konce prosince 1998 bude zpracována studie stavebních úprav
- v rámci projednávání územního plánu prověřování majetku ve správě ČR možnost získání
dalších objektů - zlepšení situace v oblasti K a M
pror
- informace o možnosti přidělování finančních prostředků - budování knihoven
Němčanský
Upozornění na chyby v tabulkách (zahájení akcí), záhlaví a zápatí.

1.2

Byl předložen DODATEK č. 5 - Ročního rozdělení finančních prostředků Slezské
univerzity fakultám a rektorátu na rok 1998. Pro schválení dodatku se vyslovilo
8 přítomných senátorů tj. kvalifikovaná většina a návrh dodatku byl přijat.

Diskuse:
kvestor
podal informace k úpravě účelové části, převod finančních prostředků ze stavby na stavbu.
2. Legislativní záležitosti
2.1

SU nebyl předán žádný materiál ke schválení AS.

3. Různé
3.1

Zasedání AS v měsíci listopadu stanoveno 17. 11. 1998 v 15.00 hodin v Karviné.

Zapsala: Štěpanovská
dne 16. 10. 1998

Slezská univerzita v Opavě
Akademický senát

USNESENÍ
z 69. řádného zasedání ze dne 13. 10. 1998

1.

AS SU schvaluje Investiční program Slezské univerzity v Opavě na léta 1999 - 2001

2.

AS SU schvaluje Dodatek č. 5 Ročního rozdělení finančních prostředků Slezské
univerzity fakultám a rektorátu na rok 1998

RNDr. Jindřich Vaněk v. r.
předseda

V Opavě, 16. října 1998

