Zápis č. 7 z veřejného zasedání AS FF UJEP,
konaného dne 2. 12. 2009

PŘÍTOMNI:
• komora akademických pracovníků: prof. PhDr.Miroslav Kryl, CSc.,
Mgr. Jakub Pátek, Mgr. Martin Veselý, Ph. D.
Mgr. Martin Nitsche, Ph.D.,
• studentská komora:
Josef Trnka, Jan Tříska, Jakub Doležel
Mgr. Michal Červenka
OMLUVENI:

Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.

HOSTÉ:

doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.
Ing. Terezie Tahalová
doc. PhDr. Kristina Kaiserová, Ph.D.

PROGRAM:
1. Zahájení
2. Aktuální vývoj na vysokých školách v ČR
3. Zpráva o činnosti ÚSGS - Stav roku 2009 a perspektivy
4. Doplnění VR FF UJEP
5. Rozpočtové změny
6. Různé

bod č. 1
Předseda senátu Mgr. Jakub Pátek přivítal členy senátu i přítomné hosty a zahájil zasedání AS FF
UJEP.

bod č. 2
Mgr. Jakub Pátek seznámil přítomné s aktuální situací v ohledu přípravy reformy terciárního
vzdělávání a jednání zástupců akademických senátů v Praze na Univerzitě Karlově dne 6. 11. 2009.
Členové senátu podpořili návrh informovat o aktuálním dění také členy ostatních akademických
senátů UJEP a vedení všech fakult.

bod č. 3
Členové AS FF UJEP přivítali na svém zasedání doc. Kaiserovou, vedoucí USGS, která senátory blíže
seznámila s činností ÚSGS v roce 2009 a výhledem aktivit ústavu v roce 2010.
Usnesení:
Senátoři vzali výše uvedenou zprávu na vědomí.

bod č. 4
Dr. Hrubá předložila senátorům návrh na doplnění Vědecké rady Filozofické fakulty UJEP.
uvolněné místo po prof. Kuklíkovi je navržena Doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc.

Na

Usnesení:
V souladu s ustanovením § 27 odst. 1 písm. f zákona členové senátu schválili návrh děkanky
Filozofické fakulty doplnit složení Vědecké rady Filozofické fakulty. Novou členkou Vědecké rady FF
UJEP bude jmenována Doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc.
(8-0-0)

bod č. 5
Tajemnice Ing. Tahalová předložila senátorům 2 rozpočtové změny:
a) První rozpočtová změna spočívá v převedení části státní dotace – v poměru odpovídajícímu podílu
na vyžádané výuce na FUD v zimním semestru 2009/2010 – z rozpočtu FF UJEP do rozpočtu FUUD
UJEP – převáděná částka Kč 152.400.
b) Druhá rozpočtová změna souvisí se závazkem FF UJEP vůči PF UJEP, jedná se o poměrové
vyjádření krytí provozních nákladů za kalendářní rok 2009 (Ústřední knihovna PF) – převáděná
částka Kč 271.300.
c) Třetí rozpočtová změna souvisí se závazkem FF UJEP vůči PF UJEP – v poměru odpovídajícímu
podílu na vyžádané výuce CJP v zimním semestru 2009/2010 – z rpzupočtu FF UJEP do rozpočtu PF
UJEP - převáděná částka Kč 39.000.
Usnesení:
AS FF UJEP v souladu s ustanovením § 27 odst. 1 písm. c, zákona schvaluje rozpočtovou změnu
v bodě č. 5 písm. a)
(8-0-0)
AS FF UJEP v souladu s ustanovením § 27 odst. 1 písm. c, zákona schvaluje rozpočtovou změnu
v bodě č. 5 písm. b)
(8-0-0)
AS FF UJEP v souladu s ustanovením § 27 odst. 1 písm. c, zákona schvaluje rozpočtovou změnu
v bodě č. 5 písm. c)
(8-0-0)

bod č. 6
Paní děkanka informovala členy senátu o postupu v rámci přípravy projektu pro OP VaVpI, OP 4,
jehož cílem je rekonstrukce objektů F1 a F2 v Kampusu pro potřeby FF. Seznámila senátory s
požadavkem vedení univerzity, aby v případě, že bude univerzitou předložen projekt na rekonstrukci
budov F1 a F2 do OP VaVpI a bude realizován, FF zpětně do univerzitního rozpočtu vloží prostředky
věnované z univerzitní rezervy na přípravu stavební dokumentace ve výši 2 249 100,-. FF by
vzhledem k finančním možnostem dohodla s vedením univerzity dlouhodobější splátkový kalendář.
Členové akademického senátu FF tento požadavek označili za přijatelný.
Paní děkanka dále členy informovala o stávajícím stavu zpracování projektové dokumentace k oběma
budovám, ukázala členům senátu prozatím zpracovanou plánovou dokumentaci a objasnila jim další
průběh přípravy projektu. Závěrem je pozvala na prezentaci, která se uskuteční 9. 12. 2009 od 17. 00
hod. a na níž jsou zváni všichni akademičtí pracovníci FF UJEP. Přítomen bude i ing. arch. V. Novák,
s nímž bude možné projekt konzultovat a pokládat mu dotazy.
Usnesení:
Senátoři vzali výše uvedenou zprávu na vědomí.

Mgr. Jakub Pátek
předseda AS FF UJEP

