Zápis ze zasedání AS ČZU v Praze dne 19.1.2010

Přítomni: dle prezenční listiny a prof.Ing. Jan Hron, DrSc., dr.h.c., Ing. Jiří Boháček
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Kontrola zápisu
Volba předsedy AS ČZU na rok 2010
Různé
Rozloučení AS ČZU s končícím rektorem prof. Hronem
Společný oběd

1. Kontrola zápisu – bez připomínek
Předseda AS ČZU doc. Remeš informoval přítomné o proběhlé registraci upraveného
Volebního a jednacího řádu AS ČZU na MŠMT.

2. Volba předsedy AS ČZU na rok 2010
Volba předsedy proběhla v souladu s Volebním a jednacím řádem AS ČZU v Praze.
Přítomných 21 senátorů z celkového počtu 29.
Volební komise:
Prof. Ing. Jaroslav Homolka, CSc.
Prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc.
Zuzana Věšínová
Hlasování: pro 21 hlasů, proti 0, zdrželo se 0 hlasů
Navržení kandidáti na předsedu:
Doc.Ing. Jiří Remeš, Ph.D. – kandidaturu přijal
Ing. Edita Šilerová, Ph.D. – kandidaturu přijala
Ing. Miroslav Růžička, CSc. – kandidaturu nepřijal
Na jednání se dostavil Ing. Janeček
Hlasování :všech 22 volebních lístků bylo platných, 1 se zdržel hlasování
Doc.Ing. Jiří Remeš, Ph.D.
Ing. Edita Šilerová, Ph.D.

- 16 hlasů
- 5 hlasů

Předsedou AS ČZU byl v tajných volbách zvolen doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D.

3. Různé
Prof. Hron podal informaci o jednáních SR ČZU v roce 2009. V roce 2009 proběhla dvě
zasedání SR – 23.4. a 8.12. Na zasedání dne 23.4.2009 SR ČZU v Praze vzala SR na vědomí
výsledky hlasování per rollam (za rok 2008), dále projednala výroční zprávu o činnosti ČZU
v Praze za rok 2008, projednala výroční zprávu o hospodaření ČZU v Praze za rok 2008,
rozpočet na rok 2009 a majetkové záležitosti. Na zasedání dne 8.12.2009 SR vzala na vědomí
výsledky hlasování per rollam (za rok 2009) a dále projednala majetkové záležitosti.
Prof. Hron dále doporučil senátu, aby dala svolení novému vedení k rekonstrukci staré menzy
(podle již schváleného pořadí rekonstrukcí a výstavby) a k čerpání úvěru od Komerční banky
pro tento účel.
Provoz univerzity je v letošním roce finančně zabezpečen.
Ing. Boháček upřesnil, že v roce 2007 navázala univerzita užší spolupráci s Komerční bankou.
Univerzitě byl nabídnut úvěr za výhodných podmínek 100 mil korun. Tato nabídka končí
28.2.2010. Finanční prostředky by bylo vhodné využít na plánovanou rekonstrukci staré
menzy, kde má vzniknout kongresový sál pro cca 250 lidí a laboratoře. Projektová
dokumentace je zpracovaná, stavební povolení je připraveno. V současné době jsou i výhodné
ceny ve stavebnictví. Cena rekonstrukce je projektantem kalkulována na 87 mil. korun. Na
dodavatele proběhne výběrové řízení. Prozatím není nic závazné a jde pouze o informaci o
možnostech pro případná další jednání.
Ing. Růžička upozornil na kritiku, které se snesla na nové karty zaváděné na ČZU –
elektronická peněženka.
Ing. Boháček ujistil, že zavádění elektronické peněženky je uvedeno v aktualizaci
dlouhodobého záměru v roce 2007. Tento dokument je projednán AS ČZU, dalšími orgány
ČZU a MŠMT.
Ing. Růžička a Ing. Šilerová připomněli správný postup při schvalování dokumentů
Akademickým senátem a Správní radou tak, jak je stanoveno Vysokoškolským zákonem.
Doc. Remeš přítomné informoval, že Ing. Divišová rezignovala na funkci ve SK RVŠ.
V současné době nemá univerzita svého zástupce v této komoře. Při nominaci a volbě nového
člena a jeho zástupce do SK RVŠ bude postupováno podle nového Volebního a jednacího
řádu AS ČZU, článku 12. Předsedové jednotlivých fakult budou vyzvání k výběru kandidátů
(v souladu s postupem uvedeným v tomto řádu) a dále pak k úpravě Volebních a jednacích
řádů akademických senátů jednotlivých fakult. Tyto dokumenty je třeba dát do souladu s nově
přijatým Volebním a jednacím řádem AS ČZU a předložit AS ČZU ke schválení.
Ing. Skála informoval o činnosti redakční rady.
Zuzana Věšínová a Ing. Růžička seznámili přítomné se závěry komise, které byla pověřena
kontrolou správnosti členství studentů v Akademickém senátu ČZU. Zápis komise je uložen
v dokumentaci AS ČZU. Doc. Remeš informoval o tom, že tato situace se dále řeší tak, aby
bylo členství všech studentů v AS ČZU bez pochybností.
Na Ing. Růžičku se obrátil starosta městské části Suchdol s požadavkem, zúčastnit se příštího
jednání AS ČZU. Důvodem setkání je jednání o protihlukové zóně v městské části Suchdol.

Ing. Boháček toto jednání na půdě AS ČZU vítá. Vedení univerzity připomínky k tomuto
tématu na MŽP ČR zaslalo, zatím nebyly vzaty v potaz. Doporučuje projednat:
• přistávací plochu Letiště Praha
• Pražský okruh
• městskou hromadnou dopravu do lokality Suchdol
4. Rozloučení AS ČZU s končícím rektorem prof. Hronem
V závěru jednání prof. Hron shrnul své působení v čele ČZU a poděkoval AS za spolupráci,
předseda a další členové AS ČZU poděkovali prof. Hronovi za jeho činnost a popřáli mu
hodně úspěchů v jeho další práci.

Doc. Remeš ukončil zasedání a pozval přítomné k slavnostnímu obědu.
Příští zasedání je plánované na 2.2.2010.

doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D.
předseda AS ČZU
v.r.

Vyřizuje: Hanusová Zuzana

