AKADEMICKÝ SENÁT SLEZSKÉ UNIVERZITY
67. řádné zasedání - 15. 9. 1998

ZÁPIS
Přítomni:

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

Omluveni:

Petr, Mandát, Šenkypl, Janoušek

Hosté:

Ing. Kania, kvestor

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

Byl předložen DODATEK č. 4 - 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 části účelové
- pro stipendia postgraduálních studentů
- prostředky na úhradu škod způsobených povodní - požadavek MŠMT na nečerpání
591 tis. Kč z přidělených účel. prostředků ve výši 1.508 tis. Kč
Vaněk
- dotaz jakým způsobem se bude řešit nedostatek financí na úhradu škod, když MŠMT
prozatím blokuje 591 tis. Kč.
kvestor
uvedl, že finanční prostředky na úhradu škod jsou účelové, nutno dokladovat podle původních
stavebních záměrů - sledováno MŠMT. SU může dosud dokladovat pouze čerpání finančních
prostředků za rok 1997 (591 tis. Kč), ale tyto prostředky byly pozastaveny. Pokud MŠMT 591
tis. Kč neuvolní, tak nebude částečně kryt zhoršený hosp. výsledek FPF za rok 1997

Godulová
- dotaz na vývoj finanční situace jednotlivých fakult
- kdy MŠMT uvolní 591 tis. Kč
kvestor
- předpokládané náklady do konce roku 1998 nejsou centrálně dosud zpracovány
- předpoklad ztrátového hospodářského výsledků - předpoklad 2 mil. deficitu na každé fakultě
- čerpání 591 tis. Kč rozhodne MŠMT do konce září 1998

2. Legislativní záležitosti
2.1

SU nebyl předán žádný materiál ke schválení AS.

2.2

Jednotlivým členům AS předán Volební a jednací řád AS SU. Připomínky a návrhy
k předanému materiálu zasílat písemnou formou „mailem“
na RNDr. Vladimíra Sedláře, CSc.

3. Různé
3.1

Schválen návrh na přesunutí zasedání AS z 1. týdne v měsíci na 3. týden v měsíci.
Příští zasedání se bude konat dne 20. 10. 1998 v 15.00 hodin na OPF v Karviné.
Zasedání AS v měsíci listopadu stanoveno předběžně na 17. 11. 1998

3.2

Informace od jednotlivých senátorů o situaci na jednotlivých fakultách.

Diskuse
Godulová
- informace o výjezdním zasedání kolegia dekana OPF.
Němčanský
- informace o konferenci v Brně - o novém zákonu o vysokých školách, o soukromých
vysokých školách, nedostatek učebnic a skript
Vaněk
- informace o konferenci RUFIS - rozdělování finančních prostředků podle hodnocení
odborné úrovně škol, možnost přechodu na obory

Zapsala: Štěpanovská
dne 17. 9. 1998

Slezská univerzita v Opavě
Akademický senát

USNESENÍ
z 67. řádného zasedání ze dne 15. 9. 1998

4.

AS SU schvaluje Dodatek č. 4 Ročního rozdělení finančních prostředků Slezské
univerzity fakultám a rektorátu na rok 1998

RNDr. Jindřich Vaněk v. r.
předseda

V Opavě, 17. září 1998

