
Zápis ze zasedání AS OU ze dne 12.5. 2003

Zúčastněni: Blahuta,Hančl,  Müller, Novotná, Tvrdík, Vandrolová, Vaněk, Příhodová,
                    Horák, Du�ová, Kristiníková, Smolková

Omluveni: Mrhačová, Burdová, Drexlerová, Baránková, David, Zajícová, Pavlíková, Wilam
Neomluveni:

Hosté:  Doc. Ing. P. Pánek, CSc., Ing. Kudela

Program jednání - návrh

1. Projednání výročních zpráv o hospodaření a činnosti OU za rok 2002.
2. Výsledky voleb do AS OU
3. Různé.

Ad1)
a) Rektor OU stručně okomentoval nejpodstatněj�í kapitoly obou zpráv. Informoval zejména

o připravovaných změnách v oblasti mzdových tarifů a rozvoji univerzity ve vazbě na rok
2002.
Rovně� diskuse v této části se orientovala na obě vý�e uvedená témata. Po diskusi bylo
přistoupeno k hlasování o zprávě o činnosti OU za rok 2002.
              10 senátorů souhlasilo
                2 senátoři se zdr�eli hlasování
                0 senátorů proti
Zpráva o činnosti univerzity za rok 2002 byla schválena.

Rektor podal dále informaci o �aktualizaci dlouhodobého záměru OU na rok 2004�. Tento
materiál vzal senát na vědomí s tím, �e se jedná o stále otevřenou zále�itost a �e tento
program bude průbě�ně doplňován.
V závěru svého vystoupení rektor OU poděkoval senátorům za dobrou spolupráci a popřál
jim hodně zdaru v dal�í činnosti.

b) Kvestor OU okomentoval nejpodstatněj�í kapitoly zprávy o hospodaření OU za rok 2002.
Diskuse, stejně jako v předchozím vystoupení, se týkala předev�ím mzdových otázek. Po
skončení diskuse bylo přistoupeno ke hlasování.

                        V�ech 12 přítomných senátorů souhlasilo s předlo�enou zprávou.

Zpráva o hospodaření OU za rok 2002 byla schválena.

Ad2)
Předseda senátu podal informaci o výsledku voleb do AS OU na jednotlivých fakultách.
Současně informoval o zájmu nově zvolených senátorů o urychlené svolání zasedání nového
senátu. Po návrzích senátorů z jednotlivých fakult bylo rozhodnuto svolat nový AS OU
na 19.5. 2003 v 16.00hod do zasedací místnosti ZSF OU na ul. F. �rámka 3. Za tímto účelem
byli vyzváni zástupci jednotlivých fakult, aby o tom informovali nově zvolené senátory �



zejména studenty. Předseda AS OU se bude sna�it informovat nově zvolené senátory
prostřednictvím e-mailu.

Ad3)
a) Senátorka Vandrolová podala komplexní informaci o průběhu �Českých akademických

her�, které se konaly ve dnech 5.-10.5. 2003. Průběh her a zejména ta část, kterou
zaji�ťovali pracovníci OU, byla velmi zdařilá. Pochvalně se o úrovni připravenosti této
části vyjadřovali nejen zástupci vedení obou univerzit, ale i zástupce celorepublikových
orgánů. Vzhledem k rozsahu akce a omezeným mo�nostem bylo tohoto úspěchu dosa�eno
jen díky obětavé práci v�ech organizátorů. Zvlá�ť je třeba ocenit úsilí studentů , kteří ve
svém volném čase obětavě zaji�ťovali náročné organizační úkoly.

b) Senátoři projednali a schválili po�adavek ředitele IpUS  OU, týkající se roz�íření počtů
členů "Umělecké rady  Institutu pro umělecká studia OU�. Při hlasování v�ech 12
senátorů předmětnou �ádost schválilo.

c) Členové senátu byli seznámeni s písemnou �ádostí FNsP Ostrava, týkající se zalo�ení
�Kliniky úrazové chirurgie�. Na základě doporučení děkana ZSF OU senát schválil v�emi
hlasy přítomných senátorů předlo�enou �ádost.

V závěru zasedání si členové senátu vzájemně poděkovali za spolupráci a popřáli si hodně
�těstí a úspěchů v dal�í činnosti.

Antonín Blahuta
Předseda AS OU

V Ostravě dne 13.5. 2003




