
Zápis ze zasedání Akademického senátu OU

16. října 2006

Přítomni: UK 12, SK 8, podrobně viz prezenční listina
Hosté: Hana Jenčová (útvar pro vnější vztahy), rektor V. Baar, Ing. J. Lenert

Program:
1. Seznámení s novým pracovníkem útvaru pro vnější vztahy.
2. Příprava voleb rektora.
3. Rozpočtová změna – sociální fond.
4. Výjezdní zasedání.

Bod 1
Seznámení s novým pracovníkem útvaru pro vnější vztahy
Paní Hana Jenčová seznámila AS OU se svou kvalifikací a nastínila novou koncepci PR na 
Ostravské univerzitě.

Bod 2
Příprava voleb rektora
Celkově bylo podáno 11 návrhů 2 kandidátů: Doc. PaedDr. Ivy Málkové (1 navrhovatel), 
Ph.D.,  a Prof.  RNDr.  Jiřího  Močkoře  (45  navrhovatelů),  DrSc.  Volby  se  budou  konat 
6.11. 2006 od 1500 hodin v budově na Chittusiho 10 v zasedací místnosti katedry biologie a 
ekologie.
Seznámení  s koncepcí  rozvoje  OU obou kandidátů  proběhne  na  shromáždění  akademické 
obce OU (25.10.2006 v 1500 v aule OU na ulici Českobratrské). Životopisy a koncepce budou 
také zveřejněny ve speciálním vydání Listů OU. AS OU předpokládá, že útvar pro vnější 
vztahy předá informace o volbě rektora OU médiím. 
 
Bod 3
Sociální fond
Na návrh akademického senátu předložili pror. M. Přádka a kvestor Z. Mrkva (v zastoupení 
Ing. J. Lenert) ke schválení rozpočtovou změnu č. 2 – rozpuštění sociálního fondu ve výši 3,8 
mil. Kč dle schválené metodiky rozdělování rozpočtu. 

Usnesení: 
AS schvaluje předloženou rozpočtovou změnu číslo 2.

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

Bod 4
Výjezdní zasedání
Doprava na výjezdní zasedání do hotelu Montér bude zajištěna na 1300  u budovy rektorátu. 
Program zasedání:

pátek: Dlouhodobá strategie Ostravské univerzity (prof. Močkoř, prorektor Přádka, 
prorektorka Málková);
sobota; 
o zasedání AS OU;



o procesní řízení AS OU;
o program zelené univerzity.

Bod 5
Různé
Zasedání  AS  OU  v listopadu  proběhne  ve  dnech  24.–25.11.  2006  (během  výjezdního 
zasedání), prosincové zasedání se bude konat 11.12. 2006. AS OU očekává, že na jednom 
z výše uvedených zasedání budou předloženy prorektorem Přádkou následující dokumenty: 
Aktualizace  dlouhodobého  záměru  pro  rok  2007,  Zpráva  o  hospodaření  za  rok  2006, 
Koncepce metodiky rozdělení rozpočtu na rok 2007.

Zapsala: Ida Gančaříková
Verifikoval: Pavel Drozd


