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Zápis ze 17. zasedání akademického senátu Fakulty výrobních technologií  

a managementu UJEP 
 
Datum konání: 27. 10. 2011 
Přítomni:  p. Lukáš Hanzlík, Mgr. Irena Hralová, Ing. Luděk Růžička, Ing. Blanka 
Skočilasová, ThMgr. JUDr. Milan Zamrazil 
Omluveni: doc. Ing. Štefan Michna, PhD., PhDr. Jan Novotný, Ph.D., doc. Ing. Josef 
Soukup, CSc. 
Neomluveni: sl. Petra Mrnková 
Zapisovatelka: sl. Romana Kuklíková 
Hosté: prof. Dr. Ing. František Holešovský, Mgr. Jan Černý 
 
Program jednání: 
 

1. Zahájení 
2. Schválení programu jednání 
3. Volba ověřovatelů zápisu 
4. Kontrola usnesení z minulého zasedání AS FVTM UJEP 
5. Kontrola zápisu z posledního zasedání AS FVTM UJEP 
6. Ekonomické záležitosti 
7. Různé 
8. Závěr 

 
Ad 1) Zasedání ve 14 hodin v budově děkanátu FVTM zahájil a dále řídil předseda senátu 
Milan Zamrazil. Konstatoval, že je přítomno celkem 5 z devíti členů senátu a plénum  
AS FVTM je tudíž usnášení schopné. 
 
Ad 2) Předseda senátu Milan Zamrazil předložil shora uvedený program jednání, do kterého 
do bodu Různé doplnil A) informace ze zasedání AS UJEP, B) další působení senátorky Petry 
Mrnkové a C) termíny zasedání AS FVTM, a dále byl doplněn před bod Různé bod  
č. 7. Změna čerpání rozpočtu FRIM, který přednese děkan František Holešovský. 
 Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 
 Program jednání byl schválen [84]. 
 
 
Ad 3) Byl předložen návrh na ověřovatele zápisu z dnešního zasedání AS FVTM: senátorky 
Irena Hralová a Blanka Skočilasová. 
 Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 
 Návrh byl schválen [85]. 
 
Ad 4) Předseda senátu Milan Zamrazil konstatoval, že jediným bodem k řešení 
z předcházejícího zasedání jsou termíny zasedání AS FVTM od LS AR 2011/2012. 
 

Tento obrázek nyní nelze zobrazit.



Ad 5) Předseda senátu Milan Zamrazil informoval, že zápis z minulého zasedání AS FVTM, 
konaného 21. 9. 2011, byl upraven, předán in natura všem členům senátu a vyvěšen na úřední 
desce i na www stránkách senátu.  
 
Ad 6) Tajemník Jan Černý seznámil přítomné s tabulkami čerpání rozpočtu za leden až září 
2011. Uvedl, že první rozpočtová změna proběhla u projektů CEEPUS FVTM, kterým  
byl navýšen rozpočet o 39.000,- Kč. Čerpání mezd je na hranici čerpání a to ve výši 72%. 
Informoval o čerpání projektů a grantů – GA ČR (je čerpáno 83,3% a bude dočerpáno);  
typ akce 15 (IGA) (Ing. Svoboda – dočerpá se, Ing. Skočilasová – dočerpá se, Ing. Novák – 
dočerpá se, Ing. Faltýnová – bude převedeno nebo vráceno – vyřeší se s doc. Michnou);  
typ akce 16 (přečerpání ve výši 78.000,- Kč bylo přeúčtováno); typ akce 31 (evropské 
projekty jsou čerpány průběžně); fond odměn (máme ve výši 25.700,- Kč). Jan Černý shrnul 
předešlé tabulky v jednu informaci, která uvádí, že čerpání rozpočtu je ve výši 79,1% 
(alikvotní čerpání je za 01-09/2011 ve výši 75%). Dodal, že zatím stále nebyla využita 
zápůjčka od PF a ani nebyl využit fond provozních prostředků (FPP). 
 Senát vzal zprávu na vědomí. 
 
Ad 7) Děkan František Holešovský požádal o schválení změny čerpání rozpočtu FRIM. 
Uvedl, že na jaře 2011 byl zakoupen soustruh bez chladícího zařízení, které je potřebné 
k provozování soustruhu. Toto chladicí zařízení nelze uhradit z prostředků GA ČR, a proto 
musí být hrazeno z prostředků FRIM.  
 Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 
 Návrh byl schválen [86]. 
 
 Tajemník Jan Černý uvedl, že ve fakultním FRIMu je k dispozici celkem  
987.000,- Kč, ze kterých bude uhrazena poslední splátka firmě OLYMPUS ve výši 230.000,- 
Kč a dále tedy chladící zařízení od firmy EMCO Intos, spol. s r. o. ve výši 15.768,- Kč. 
 Senát vzal zprávu na vědomí. 
 
 Senátorka Irena Hralová v souvislosti s tímto jednacím bodem připomněla, že všechny 
podklady k jednání akademického senátu musí být předkládány včas, tj. minimálně  
5 pracovních dní před zasedáním. 
 
Ad 8 A) Senátorka Blanka Skočilasová informovala o zasedání AS UJEP, které se konalo dne 
26. 10. 2011. Na zasedání byli senátoři informováni o čerpání rozpočtu UJEP. Dále byli 
seznámeni se změnou FRIMu UJEP, ze kterých se uhradí zemní práce (výkopy pro napojení 
slaboproudých sítí, výkopy pro vodu a nové rozvody pro stávající budovy) u MFC UJEP  
za cca 2.200.000,- Kč. Do zemních prací bude započítáno i odkrytí základů budovy H  
pro montáž hydroizolace, ale především pro vedení silového kabelu okolo budovy.  
Na zasedání byl schválen nový delegát Ing. Luděk Růžička do Rady VŠ za FVTM, který 
nahradí Mgr. Markétu Bartoš – Tautrmanovou. Senátoři byli informováni o náhradních 
volbách na FUD, které byly vyhlášeny na 7. 12. 2011. Senátoři se také zabývali 
problematikou vydávání ICIS karet, kdy musí studenti čekat na vydání karty i 3 týdny 
a nemohou se tedy dostat do některých budov, knihoven, atd. 
 Senát vzal zprávu na vědomí. 
 
Ad 8 B) Senátor Lukáš Hanzlík upozornil, že sl. Petra Mrnková bohužel nereaguje  
na jakýkoliv pokus o kontakt (telefon, email, atd.). Předseda Milan Zamrazil nahlédl  
do minulých zápisů a seznámil přítomné, že na tomto zasedání je tomu půl roku, co se  
sl. Petra Mrnková nezúčastnila jednání AS FVTM. Přítomní senátoři se dohodli, že tento 
problém bude řešen na dalším zasedání. 
 Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 
 Návrh byl schválen [87]. 
 



Ad 8 C) Senátorka Irena Hralová navrhla, aby se od LS AR 2011/2012 (od ledna 2012) 
konala zasedání AS FVTM vždy v úterý dopoledne. V tento den je vyhrazen čas na veškeré 
porady a zasedání, proto bude poté jednodušší svolat jednání. 
 Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 
 Návrh byl schválen [88]. 
 
 Senátor Lukáš Hanzlík pochválil účinnost zateplení budovy Na Okraji a v této 
souvislosti požádal tajemníka fakulty, aby snížil teplotu pro vytápění, protože v učebnách A4, 
A5 a A6 je takové horko, že se musí celé hodiny zbytečně větrat. Tajemník Jan Černý zajistí 
ztlumení teploty. 
 
 Ad 9) Závěrem bylo konstatováno, že při dnešním zasedání byla přijata usnesení  
č. 84 až č. 88. Příští zasedání AS FVTM bude konáno ve čtvrtek 1. prosince 2011 od 14 hodin 
v budově děkanátu FVTM. 
 
Zapsala: Romana Kuklíková, v. r. 

Ověřili: Irena Hralová, v. r. 

 Blanka Skočilasová, v. r. 

 
V Ústí nad Labem dne 27. 10. 2011 
 

Milan Zamrazil, v. r.   
předseda Akademického senátu FVTM UJEP 


