Fakulta dopravní ČVUT

Z á p i s č. 04/2009
ze 4. zasedání grémia děkana FD konaného dne 19.5. 2009 v Konviktu v zasedací místnosti č. 314

Přítomni:
prof. Moos, prof. Svítek, prof. Jíra, doc. Hanus, Dr. Kaliková, doc. Zelinka , prof. Vlček,doc. Jirovský,
Dr. Říha, prof. Přibyl, doc. Brandejský, prof. Dunovský, doc. Pastor, Mgr. Bala, doc. Šachl, PhDr.
Holíková, Dr. Němec
Omluveni:
Dr. Schmidt, prof. Skurovec, prof. Duchoň, prof. Kovanda, Bc. Košťálová

Program:
1)

Úvod – kontrola zápisu-plnění úkolů - (Prof. Moos)

2)

Informace o hospodaření FD – rozpočet FD pro rok 2009 - Dr. Schmidt

3)

Různé

1. Úvod, kontrola zápisu
- bez připomínek
2. Informace o hospodaření FD – rozpočet FD pro rok 2009
- prof. Moos zhodnotil zaslané připomínky od jednotlivých ústavů k I. návrhu rozpočtu
FD pro rok 2009
- všem přítomným byl předán II. návrh rozpočtu FD
- na jednání kolegia dne 19.5.09 bylo rozhodnuto o opětovném připomínkování i II.
návrhu rozpočtu FD rok 2009 od všech vedoucích ústavů
- připomínky k rozpočtu + návrhy úspor na jednotlivých ústavech budou zaslány do
e-mailu prof. Moosovi a pí Osifové do pátku 22.5.2009
-

-

prof. Moos požádal přítomné, aby v tomto semestru byly na ústavech v rámci úspor
provedeny následující opatření:
revidovat potřebu malých úvazků externistů, zejména v letním semestru příštího
roku – zrušit pracovní poměr přejít na spolupráci formou „Dohoda o provedení
práce“ atd.
větší zapojení doktorandů (možné převzetí závazků externistů)
odstranění malých úvazků v projektech
během tohoto semestru směrem k zimnímu semestru sdružit předměty ve spolupráci
s proděkanem pro pedagogiku vedoucí k redukci úvazků

Celkový návrh rozpočtu byl grémiem děkana schválen, pouze vnitřní dělení finančních
prostředků nebude zatím fixní.

- Hospodářská komise AS FD pracuje na úkolu vytvořit tzv. „Motivační rozpočet Fakulty
dopravní – rozpočet podle nového schématu, který bude sestavován podle výkonů jak
pedagogických tak výzkumných jednotlivých ústavů.
Na kolegium děkana dne 19.5.2009 byl stanoven tým v čele s tajemníkem, proděkany a členy
hospodářské komise a AS FD pro spolupráci na tvorbě nového modelu pro sestavování
rozpočtu.
4. Různé
prof. Moos – informoval o slavnostním otevření zrekonstruovaných prostor objektu Horská,
které se bude konat dne 28.5.2009 ve 13 hod.
-dne 10.10.2009 se bude pod záštitou FD konat I. provedení koncertu „Africká mše“ v podání
Libereckých pěveckých sborů – kolegium vyjádřilo souhlas k podpoře této akce
prof. Svítek – informoval o vyhlášení Ceny Siemens 2009
( podmínky k této soutěži jsou přílohou č. 1. tohoto zápisu) dále o vyhlášení ceny ministra
MŠMT a Hlávkovy nadace
- dne 3.-5. 6. 09 proběhne v hotelu Praha mezinárodní konference EATIS 2 09
Doc. Hanus – informoval o prodloužení platnosti akreditace doktorského studijního programu
Technika a technologie v dopravě a spojích se studijním oborem Provoz a řízení letecké
dopravy do 30.4. 2017
Doc. Zelinka- v rámci aktivit prorektora pro zahraniční styky se uskuteční jednodenní návštěva
univerzity v Drážďanech- možnost návštěvy zahraničních spolupracovníků - dopravu
autobusem zajišťuje rektorát – bližší informace – ing. Požár a doc. Zelinka
na stránkách http://www.fd.cvut.cz/vnejsi-vztahy/zahranicni-cesty.html je uložen dokument
Zahraniční mobilita - možnosti získávání finančních prostředků, kde jsou sumarizovány
podmínky získání finančních zdrojů pro příjezdy i výjezdy a to jak pedagogů tak studentů.
Prorektor pro ZS Prof. M. Vlček a Doc. T. Zelinka upozornili na nízké čerpání Fakultou
dopravní prostředků prorektora pro ZS určených na podporu cest studentů, které jsou
významné pro propagaci ČVUT v zahraničí stejně jako i dalších specifických cest
zaměstnanců jako jsou účast zahraničních oponentů na SZZ, přednášky zahraničních hostů
apod.
Dr. Holíková – informovala o setkání primátora města Děčín s občany v prostorách Sýpky –
grémium vyjádřilo souhlas
Příští zasedání grémia děkana : úterý 26.5.2009 ve 13 hod.

Prof. Ing. Petr Moos, CSc. v.r.
děkan fakulty
Zapsala: Osifová

