AKADEMICKÝ SENÁT SLEZSKÉ UNIVERZITY
63. řádné zasedání - 17. 3. 1998
ZÁPIS
Přítomni:

Vaněk, Sedlář, Sosík, Němčanský, Horák, Mandát, Baran, Petr

Hosté:

Krupka, Kania

Program:
1. Ekonomické záležitosti.
2. Různé.
1. Ekonomické záležitosti
Předseda zahájil diskusi k Rozpisu neinvestičních prostředků na fakulty a rektorát v
roce 1998 (Roční rozdělení finančních prostředků SU v Opavě fakultám a rektorátu na rok
1998, 24. 2 1998).
Kvestor:
ve

seznámil senátory s průběhem jednání na ministerstvu školství, Ing. Kopřivou
věci investic vázaných na neinvestice (11. 3. 1998).

Sosík:

požádal o objasnění otázky financování dokončení stavby Reko Bezručova,
financování stavby z provozních prostředků fakulty, zvýšení celouniverzitní
rezervy na pokrytí tohoto dokončení; informoval o uskutečněných jednáních
v této věci s děkanem fakulty.

Vaněk:

navrhl, aby senát nepřijal žádné stanovisko, aby tajemník FPF dodal přesný
výčet finančních prostředků potřebných pro Reko Bezručova.

Sosík:

navrhl, aby pro další jednání k posouzení reko Bezručova byly získány další
potřebné podklady.

Kvestor:

nedoporučuje získání těchto podkladů vzhledem ke krátkému času potřebnému
ke schválení rozpočtu.

Němčanský: je nutné dokladovat záležitost kolaudace, což určí, zda je částka ve správné
výši
či ne.
Petr:

sdělil, že děkan FPF doloží za 14 dní doklady k posouzení kolaudace.

Sosík:

navrhl, aby byl bod 1.1. Normativní rozpis doplněn o bod i) ve znění:
„prostředky vyčleněné na pokrytí nedokončených staveb se schváleným
stavebním záměrem nedofinancovaných ministerstvem ve výši 1,5 mil. Kč“

Pro tento pozměňovací návrh se vyslovilo 6 senátorů, 1 byl proti, 1 se hlasování zdržel. Návrh
byl schválen.
Pro schválení Ročního rozdělení finančních prostředků SU v Opavě fakultám a rektorátu na
rok 1998, (24. 2 1998) jako celek se vyslovilo 5 senátorů, 3 byli proti, nikdo se hlasování
nezdržel. Tento materiál jako celek nebyl přijat.
Pokračování diskuse:
Kvestor:

objasnil tvorbu a čerpání rozpočtu rektorátu.

Rektor:

sdělil, že by měl být v budoucnu projednáván nejen návrh a pravidla
schváleného rozpočtu, ale i jeho plnění, včetně porovnávání nákladů s
děkanáty fakult, AS SU má právo si materiály z rektorátu a děkanátů
vyžádat.

Kvestor:

opětovně navrhl, aby byla za tímto účelem při AS SU zřízena ekonomická
komise, která by se zabývala těmito otázkami.

2. Různé
2. 1.

Předseda sdělil, že dne 27. 3. 1998 přijede na rektorát SU ministr školství
Jan Sokol. Na setkání, které proběhne v době od 11.00 hod do 12.30 hod budou
pozváni zástupci vedení univerzity, vedení fakult, členové AS SU, FPF, OPF.

2. 2.

Příští zasedání AS SU se uskuteční 14. 4. 1998 ve 14.00 hod v Karviné.

Zapsala: Jakubcová

Slezská univerzita v Opavě
Akademický senát

USNESENÍ
z 63. řádného zasedání ze dne 17. 3. 1998
1.

Byl schválen pozměňovací návrh senátora Sosíka Ročního rozdělení finančních
prostředků Slezské univerzity v Opavě fakultám a rektorátu na rok 1998.
Bod 1. 1. Nenormativní rozpis se doplňuje o bod i) ve znění:
„ i) prostředky vyčleněné na pokrytí nedokončených staveb se schváleným stavebním
záměrem nedofinancovaných ministerstvem ve výši 1,5 mil. Kč“.

2.

Nebylo schváleno Roční rozdělení finančních prostředků Slezské univerzity v Opavě
fakultám a rektorátu na rok 1998 (28. 2. 1998) jako celek.

RNDr. Jindřich Vaněk

V Opavě 17. března 1998

