
Zápis ze zasedání Akademického senátu OU

29. ledna 2007

Přítomni: UK 10, SK 5, podrobně viz prezenční listinu
Hosté: Kvestor OU Z. Mrkva
  

Program:

1. Výsledky TEP
2. Organizační řád rektorátu – změna na úseku kvestora 
3. Informace o smlouvě uzavřené mezi VŠB-TU a OU dne 22. 12. 2006 – provoz

kolejí
4. Informace o VŘ na provozovatele menzy
5. Informace SK AS 

Bod 1
Text: O. Mičan informoval o výsledcích projektu TEP za uplynulý rok a požádal akademický
senát o vyjádření k možnosti financování.

Diskuse:
V diskuzi senátoři (P. Drozd, V. Vozník, K. Večeřová) vyjádřili podporu projektu. O. Mičan
reagoval na dotaz I. Gančarčíkové ohledně dalšího rozvoje projektu. Je zřejmé, že se celá
organizace projektu neustále zdokonaluje a tento trend se předpokládá i nadále. Problémem je
však financování v době, kdy ještě není schválen rozpočet. Kvestor Z. Mrkva přislíbil, že
záležitost projedná s rektorem a doporučí další postup. Financování na začátku roku 2007
bude zatím probíhat jako v loňském roce.
  
Usnesení: AS OU bere na vědomí zprávu o projektu a doporučuje projekt TEP po projednání
s vedením OU i nadále financovat.

Hlasování: 
Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 0

Bod 2
Text: Kvestor OU podal informace o  výběrovém řízení na provozovatele menzy a uvedl
některé další kroky spojené s převzetím menzy na Reální ul.

Bod 3 
Text: Kvestor OU informoval AS o smlouvě uzavřené mezi VŠB-TU a OU dne 22. 12. 2006
týkající se provozu kolejí. Uvedl dále, že podmínky pro ubytování v zařízeních, které OU
nepřevezme, by měly zůstat stejné.

Usnesení: AS OU bere na vědomí informaci o stavu smlouvy  provozu kolejí a menzy.
Hlasování: 
Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se: 0



Bod 4 
Text: Kvestor OU seznámil AS OU s připravovaným Organizačním řádem rektorátu
v souvislosti s převzetím provozu kolejí a menzy. 

Usnesení: AS OU bere na vědomí informaci o změně Organizačního řádu rektorátu
v souvislosti s body 2 a 3.
Hlasování: 
Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se: 0

Bod 5
Text: V. Vozník informoval o připravovaných návrzích SK OU na změnu Studijního a
zkušebního řádu OU.

Zapsal: Pavel Drozd
Verifikoval: Tomáš Šobáň


