
Zápis ze zasedání AS OU ze dne 16.12. 2002

Zúčastněni: Blahuta, David, Hančl,  Müller, Novotná, Tvrdík, Vandrolová, Vaněk, Pavelka,
Pavlíková, Mrhačová, Wilam, Zajícová, Drexlerová

Omluveni: Kristiníková, Krmá�ková, Burdová, Příhodová, Du�ová, Smolková,
                  
Neomluveni:

Hosté: Doc. Ing. P. Pánek, CSc., prof. RND.r. J. Močkoř, DrSc., mgr. M. Malčík, T. Kamrád

Program jednání - návrh

1. Zhodnocení roku 2002 rektorem OU.
2. Informace o přípravě rozpočtu na rok 2003, doplnění zásad k rozdělování rozpočtu.
3. Stav investičních akcí.
4. Způsob sledování vybraných nákladových polo�ek za fakulty a OU.
5. Diskuse se zástupci CIT.

Přítomní senátoři byli v usná�eníschopném počtu a schválili  navr�ený program jednání.

Ad1) Rektor OU ve svém vystoupení informativně připomenul nejvýznamněj�í akce a
          události na OU v roce 2002 (zprovoznění budovy PřF na Hladnově, 10. výročí OU,
          členství OU v Evropské unii V�, rozdělení pracovi�ť psychologie na FF, atd.). V druhé
          části svého vystoupení upozornil na některé akce připravované v roce 2003 (Rada pro
          rozvoj lidských zdrojů v regionu, zájem studentů z Vietnamu o studium na V� v ČR,
          hodnocení výuky studenty na OU, akce ke globalizaci, setkání akademických
          funkcionářů na česko-slovenském pomezí, české akademické hry, otevření
          multifunkční budovy vědecko-technologického parku atd.). V závěru svého vystoupení
          popřál rektor v�em přítomným příjemné pro�ití svátků a hodně úspěchů v roce 2003.

Ad2) Prof. Močkoř provedl stručné vysvětlení k �Návrhu principu rozdělování státní dotace
         mezi subjekty OU pro rok 2003� (který senátoři obdr�eli v dostatečném předstihu), jako
         dal�í doplnění a roz�íření nového systému rozdělování rozpočtu realizovaného ji� v roce
         2002. V průběhu poměrně �iroké diskuse bylo zdůrazněno �e:
-    Fakulta není zdrojem peněz, ale jsou to studijní programy, respektive studijní obory, na

   které jsou přidělovány finační  prostředky.
-    Rozli�ovací jednotkou je tedy zásadně studijní obor, popř. studijní program.
-    Finance na tvůrčí činnost se mají zásadně rozdělovat podle místa vzniku.
         Po diskusi bylo přistoupeno k hlasování o schválení předlo�eného návrhu.
         Ze 14 přítomných senátorů souhlasilo 12  a 2 se zdr�eli hlasování � předlo�ený návrh
         byl schválen.

Ad3) Prof. Močkoř informoval o novém systému rozdělování investičních prostředků
         normativním způsobem na 4 roky, které předlo�ilo Ministerstvo �kolství ČR.
        Objem těchto finančních prostředků pro OU bude činit cca  340  mil. Kč.
-   60 mil. � rekonstrukce budovy na Mlýnské ul. (zahájení r. 2003)
-   90 mil. � dobudování areálu na Hladnově (zahájení r. 2003)
- 140 mil- rekonstrukce objektu v areálu Zábřeh



-   30 � 40 mil. � dokončení rekonstrukce kolejí na Hladnově.

Ad4) Pro lep�í sledování efektivnosti hlavních činností univerzity rozhodlo vedení OU o
         zlep�ení systému sledování nákladových polo�ek produktů hl. činností OU, tj.
         rozkličování ekonomické dokumentace, z cílem zavést nový informační systém pro
         efektivněj�í řízení OU.
         Jeliko� se jedná o zcela nový způsob sledování, který nemá ve �kolství obdoby, bude
         k jeho realizaci přistupováno postupně. Informaci k tomuto bodu podal prof. Močkoř.

Ad 5) Přítomní senátoři se obrátili na zástupce CIT z celou řadou dotazů a připomínek,
          týkajících se nedostatků v informačním systému. Jednotlivé dotazy byly přítomnými
          zástupci CIT vysvětleny a současně byly poskytnuty informace týkající se příčin
          výpadků počítačové sítě a ostatních technických problémů. Senátoři byli ředitelem CIT
          mgr. Malčíkem informováni o připravovaných zlep�eních slu�eb a odstraňování
          opakujících se nedostatků.

          Senátoři se v závěru jednání dohodli, �e pří�tí zasedání AS OU bude v únoru 2003.

Návrh programu jednání na únorové zasedání AS OU:

1. Návrh rozpočtu OU pro rok 2003.
2. Vyhodnocení kreditního systému OU.
3. Výsledky kontrolní činnosti za rok 2002.
4. Organizační zále�itosti související s činností AS OU.

První zasedání AS OU v roce 2003 se bude konat dne 17.2. 2003 v 15.30 hod  v zasedací
místnosti ZSF OU na ul. F. �rámka 3.

JUDr. Antonín Blahuta
předseda AS OU

V Ostravě dne 2.1. 2003


