Fakulta dopravní ČVUT
Z á p i s č. 8
ze zasedání grémia děkana FD, konaného 9.12.2003
Přítomni:
Prof. J. Jíra, Prof. P. Moos, Doc. Z. Votruba, Ing. M. Kalika, PhD., Prof. J. Kovanda,
Prof. M. Vlček, Doc. B. Kubát, Prof. B. Duchoň, PhDr. V. Kubišová, Prof. V. Svoboda, Prof. L.
Kulčák, PhDr. S. Holíková, Doc. M. Jánešová, Ing. J. Klečáková, PhD.
Omluveni:
JUDr. L. Michálková, Prof. V. Skurovec, Ing. M. Jacura
1/ Kontrola zápisu
-

bez připomínek

2/ Výzkumné záměry
Prof. Moos:
-

fakulta připravuje dva výzkumné záměry, a to: Rozvoj dopravní infrastruktury a
optimalizace provozu dopravních sítí (17 mil. Kč/rok) a Inteligentní dopravní systémy
(cca 15,3 mil. Kč/rok)

-

na přípravě spolupracují všechny pracovní skupiny

-

všem katedrám byly rozeslány k vyplnění tabulky s termínem do 17.12.2003

3/ Hospodaření fakulty
Ing. Hynková:
- všichni ved. kateder dostali přehled o současném stavu čerpání finančních prostředků
-

do 10.12.03 musí být ukončeny nákupy a objednávky kateder

-

do 15.12.03 předají řešitelé rozpis čerpání mzdových prostředků z výzkumných záměrů
p. Roušarové, ved. PAM

-

do 15.12.03 předat ekonom. odd. k proplacení poslední paragony, po tomto termínu
nebudou účtenky za tento kalendářní rok proplaceny

- úkol č. 1/8 – všichni řešitelé a vedoucí kateder předají závazný rozklad čerpání zůstatku
finančních prostředků nad 10.000,- Kč na projektech, grantech a VZ na ekonom. odd. k rukám
Ing. Hynkové
Termín: do 10.12.03
Odpovídají: řešitelé VZ a ved. kateder

4/ Rozvoj a výstavba fakulty
Prof. Jíra:
- informoval o požadavku ČVUT na fakultu na výši příspěvku pro výstavbu nového
objektu FA, který v příštích letech by měl být na fakultě nárokován – bylo projednáno na
kolegiu děkana s tím, že kolegium nesouhlasí.
Grémium přijalo rozhodnutí kolegia bez připomínek.
Dr. Kalika:
-

seznámil grémium děkana s plánem stavebních akcí pro rok 2004 – 2007 – požádal členy
grémia o připomínky, popř. návrhy na doplnění akcí

- předpokládaná celková částka na investice na období 2004 – 2007 je 74 mil. Kč
Grémium souhlasí s plánem stavebních akcí na léta 2004-07 v uvedené výši.
-

informoval o úspěšné kolaudaci výtahu v Horské

-

IGS na r. 2004 – termín předání je do pondělí 15.12. do 12.00 hod. – návrhy se podávají
ve třech vyhotoveních (přihláška je k dispozici na síti – přihlašuje se: user name:
jméno@fd a heslo, které každý používá při přihlašování do sítě fakulty)

5/ Příprava Vědecké rady
- zasedání VR FD se koná 12.12.03 v 9.00 hod. Na Florenci
-

program: 1/ Kontrola zápisu
2/ Habilitační řízení Ing. I. Nagy, CSc.
3/ Informace o výzkumných záměrech
4/ Doplnění oborových rad
5/ Různé

-

účast všech členů VR fakulty je nutná!!!

6/ Sestavení oborových rad
Prof. Jíra:
- na vědeckou radu bude předložen návrh na doplnění všech tří oborových rad, a to:
- obor Technologie a management v dopravě a telekomunikacích:
prof. Melichar a prof. Mojžíš z DF JP, Ing. Kousal generál. řed. ČD, a.s., doc.
Sellner z MD ČR, Ing. Březina z MD ČR
- obor Dopravní systémy a technika:
prof. Šertler a prof. Lánský z DF JP, Ing. Malina z KPM CONSULT, a.s. a Ing.
Machan ze ŠkodaAuto Vývoj
- obor Inženýrská informatika v dopravě a spojích:
prof. Šotek z DF JP, Ing. Chrdle, generální řed. AŽD Praha, s.r.o., Ing Zelinka
z GLOBAL ONE COM s.r.o., RNDr. Klapka, CSc. z AŽD Praha, s.r.o.
Grémiu děkana souhlasí s předloženým návrhem.
7/ Vyhlášení přijímacího řízení na ak. r. 2004/2005
Doc. Votruba:
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-

informoval o projednávání materiálu „Vyhlášení přijímacího řízení na ak. r. 2004/2005“
v Akademickém senátu fakulty dne 26.11.2003, po diskusi byl materiál schválen a po
zahrnutí připomínek senátu je předán do tisku

8/ Různé
Prof. Jíra:
- informoval o uzavřené dohodě mezi FD ČVUT, DF JP Pardubice a Výzkumným ústavem
železničním a KPM CONSULT a Institutem Jana Pernera o společném pracovišti
-

fakulta požádá MŠMT o rozšíření akreditace pro doktorské studium o výuku v angličtině

Doc. Votruba:
- požádal grémium děkana o souhlas se zaplacením členského příspěvku v ITTT na r. 2004
- grémium souhlasí

Prof. Ing. Josef Jíra, CSc. v.r.
děkan fakulty
Zapsala: H. Tyllerová
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