
Zápis ze zasedání AS OU ze dne 25.2.2002

Zúčastněni: Blahuta, Hančl, Jaro�ová, Kosek, Kristiníková, Mrháčová, Müller, Novotná,
�imíček, Tvrdík, Vandrolová, Vaněk, Willam, Zajícová, Burdová, Smolková,
Krmá�ková, Popek, Pavelka

Omluveni: David, Pavlíková
Neomluveni: Drexlerová
Hosté: Ing. Ladislav Kudela

    Předseda senátu zahájil mimořádné zasedání AS OU, které bylo svoláno k projednání a
schválení rozpočtu OU pro rok 2002. V úvodu přivítal kvestora ing. Kudelu a omluvil
nepřítomnost prorektora prof. Močkoře, který zastupoval rektora OU při jednání s předsedou
horní komory Poslanecké sněmovny ČR.
     Senátoři vyu�ili přítomnosti kvestora a po�ádali ho o informaci týkající se stí�ností
studentů na organizaci přestavby kolejí J.Opletala � Hladnov. Ing. Kudela informoval o
rozsahu a nutnosti stavby, zdůraznil, �e informace o časovém sledu prací byla vyvě�ena
v areálu kolejí, ale připustil, �e informovanost studentů mohla být lep�í a zejména včasněj�í.
Současná informovanost a spolupráce mezi vedením kolejí, úsekem kvestora a studenty skýtá
záruku bezproblémového průběhu rekonstrukce.
     V dal�í části byla otevřena diskuse k předlo�enému návrhu rozpočtu. Kvestor odpověděl
na dotazy a připomínky týkající se čerpání prostředků za rektorátní útvary v roce 2001 a
předpokládaného čerpání těchto útvarů pro rok 2002. V diskusi se senátoři shodli, �e pro
projednávání rozpočtu pro rok 2003 po�adují, aby byl návrh rozpočtu doplněný o ve�keré
příjmy vysoké �koly. Současně senátoři vznesli po�adavek, aby byl senát informován, jakým
způsobem se podílejí na společných celouniverzitních nákladech oba univerzitní ústavy. Na
závěr diskuse bylo přistoupeno k hlasování týkající se schválení rozpočtu OU pro rok 2002.
Souhlas s předkládaným návrhem vyslovilo 17 senátorů.
Hlasování se zdr�eli 2 senátoři.
Proti nebyl nikdo.

     Rozpočet OU pro rok 2002 byl akademickým senátem OU schválen.

     V závěru se senátoři dohodli, �e na nejbli��í zasedání senátu (duben, květen 2002)  budou
přizváni ředitel CIT a ředitelka UK. Jednání s oběma řediteli dohodne předseda senátu.
     Pří�tí zasedání AS OU se bude konat dne 18. 3. 2002 v 15.30 hod v zasedací místnosti ZSF
OU, Fráni �rámka 3, Ostrava � Mar. Hory.

V Ostravě 27. 2. 2002
                                                                                                      JUDr. Antonín Blahuta
                                                                                                          předseda AS OU


