
Zápis ze zasedání AS OU ze dne 28.4. 2003

Zúčastněni: Blahuta,Hančl,  Müller, Novotná, Tvrdík, Vandrolová, Vaněk, Příhodová,
Zajícová, Krmá�ková, Horák, Pavlíková

Omluveni: Mrhačová, Burdová, Drexlerová, Baránková, David
Neomluveni:

Hosté:  Ing. Kudela

Program jednání - návrh

1. Projednání výročních zpráv o hospodaření a činnosti OU v roce 2002.
2. Informace o volbách do AS OU.
3. Různé.

Ad1) Přítomní senátoři se dohodli, �e  bod č.1jednání se s ohledem na pozdní zaslání
podkladů (které bylo způsobeno opo�děným auditem)  bude projednáván na mimořádném
(závěrečném) jednání AS OU dne 12.5. 2003 ve 14.30hod.

Ad2)  Předseda podal informaci o průběhu voleb do AS OU. Informoval, �e volby na FF a
PdF proběhly v určeném termínu. Volby na ZSF byly pro některé technické nedostatky
stanoveny na 29.4. 2003.
Senátoři byli seznámeni s dopisy místopředsedy senátu a děkana PřF, kterými byl zpochybněn
průběh voleb na PřF. V�ichni přítomní členové senátu souhlasili bez výhrad s opakováním
voleb a souhlasili s odpovědí předsedy senátu na vý�e uvedené dopisy. Po diskusi k volbám
do AS OU na PřF senátoři společně formulovali a schválili následující �stanovisko� k tomuto
problému � � AS OU vzal na vědomí informace o průběhu voleb do AS OU na PřF a
připomíná, �e  je nezbytné vycházet z rámcových pravidel uvedených ve  Volebním řádu AS
OU, ale při vlastním průběhu voleb je nutno postupovat podle volebního řádu příslu�né
fakulty. Volby, které probíhají podle těchto regulí jsou nezpochybnitelné�.
Senátoři vzali na vědomí termíny nových voleb na PřF a ZSF.
Ad3)
- Senátoři schválili návrh závěrečné zprávy senátu za  rok 2003.
- Přes �ádost předsedy, aby byla jmenována z členů senátu skupina, která by připravila

návrh závěrečné výroční zprávy nebyla tato skupina jmenována.

Pří�tí mimořádné zasedání AS OU, kde hlavním bodem programu bude projednání obou
výročních zpráv OU se bude konat dne 12.5. 2003 ve 14.30hod v zasedací místnosti
ZSF OU na ul. F. �rámka 3.

Antonín Blahuta
Předseda AS OU

V Ostravě dne 2.5. 2003




