
Zápis ze zasedání Akademického senátu OU

19. listopadu 2007

Přítomni: UK 14, SK 6, podrobně viz prezenční listinu
Hosté: rektor  prof.  Močkoř,  prorektor  ing.  Kazík,  prorektorka  doc.  Málková,  kvestorka  
ing. Poloková, dr. Kozelský 

Program:
1.   Změna stipendijního řádu Ostravské univerzity v Ostravě
2. Problematika menzy 
3.  Informace  o  stavu  přípravy  Fakulty  sociálních  studií  OU,  založení  ECTNIS  

a  detašovaném pracovišti OU v Českém Těšíně
4. Informace o čerpání rozpočtu
5. Organizační řád PdF

Bod 1
Text: Změna stipendijního řádu Ostravské univerzity v Ostravě
Prorektorka  uvedla,  že  změna  vychází  ze  změny  zákona  261/2007,  část  39.  Podmínky 
dohodnuté na AS OU pro akademický rok se nemění. 

Usnesení:
AS OU schvaluje úpravu Stipendijního řádu OU v souladu se zákonem 261/2007 (Zákon o 
stabilizaci veřejných rozpočtů), částí 39 (Změna zákona o vysokých školách).

Hlasování: 
Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0

Bod 2
Text: Problematika menzy (dr. Kozelský)
Dr. Kozelský seznámil AS OU s problematikou týkající se provozu menzy.  

Diskuse: 
Vozník vznesl dotaz, jak byly odvozeny průměrné ceny jídel. Kozelský uvedl, že ceny jídel 
vycházejí z průměrných cen v měsíci říjnu. Cena jídla je kalkulována podle norem jako cena 
bez DPH, ke které se připočítává DPH a 8 Kč. Přirážka 8 Kč byla stanovena tak, aby menza 
nebyla  ztrátová.  Přirážka  pokrývá  provozní  náklady  menzy.  Vozník  se  dotázal,  kde  se 
promítne  dotace na studenty.  Kozelský sdělil,  že  dotace se  promítne v účetnictví.  Vozník 
položil otázku ohledně kultury stravování (možnost rozšíření prostoru na patro, klimatizace). 
Kozelský odpověděl, že klimatizaci lze realizovat. Přístavba patra je problematická, protože 
objekt  na  Reální  je  památkově  chráněný.  Tato  přístavba  navíc  nevyřeší  problém spojený 
s nedostatečným prostorem při odběru použitého nádobí, který nelze rozšířit. Vozník požádal 
o rozšíření předloženého materiálu o další kalkulaci. 

AS OU bere na vědomí informaci o stravování v menze OU.
.



Bod 3
Informace  o  stavu  přípravy  Fakulty  sociálních  studií  OU,  založení  ECTNIS  
a  detašovaném pracovišti OU v Českém Těšíně

Diskuse:
Drozd se dotázal na zadávací podmínky pro VaVpI  a jejich změnu. Rektor informoval, že 
podmínky jsou v současné době nejasné a nejisté. Výsledkem je, že dochází k permanentnímu 
ujasňování jednotlivých kompetencí a kritéria nejsou zřejmá. Pro velké projekty proběhlo  
6. kolo screeningu. 

AS OU bere na vědomí informace o přípravě Fakulty sociálních studií OU, založení ECTNIS 
a detašovaném pracovišti OU v Českém Těšíně.

Bod 4
Text: Informace o čerpání rozpočtu OU za rok 2007
Kvestorka  předložila  AS OU čerpání  rozpočtu  OU k 31.  10.  2007.  Další  položky budou 
hrazeny v posledních dvou měsících roku 2007.

AS OU bere na vědomí informaci o stavu čerpání rozpočtu OU za rok 2007.

Bod 5
Text: Organizační řád PdF

Usnesení:  AS  OU  schvaluje  organizační  řád  Pedagogické  fakulty  Ostravské  univerzity 
v Ostravě. 

Hlasování:
Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0

Bod 6

1. Čerpání rozpočtu AS. Požadavky na kancelářské potřeby je potřeba zaslat do 23. 11. 2007 
jednatelce AS.

2. Vozník podal informaci, že byl zvolen předsedou SK Rady VŠ.

Příští zasedání AS OU: 17. 12. 2007 v 15.00, zasedací místnost KBE
Program: Etický kodex
Zapsala: Mulková
Verifikoval: Drozd


