Fakulta dopravní ČVUT

Z á p i s č. 03/2009
ze 3. zasedání grémia děkana FD konaného dne 20.4. 2009 v Konviktu v zasedací místnosti č. 314

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

Dr. Schmidt předal přítomným návrh rozpočtu FD – rok 2009
Přehledy: Celofakultní náklady
Návrh rozpisu MP 2009
Návrh rozpočtu 2009 – skutečné potřeby

Diskuse k rozpočtu:
- prof. Moos požádal tajemníka, aby u mzdových prostředků uvedl pro lepší přehlednost
i údaje z předchozího roku
- možná ekonomická rizika: - spoluúčast na financování stavby nové budovy ČVUT
- účast na financování centrální knihovny
- dořešení převzetí komplexu Horská - redislokačním příkazem Rektora
- na příštím zasedání kolegia děkana budou řešeny opětovně všechny tyto otázky
- Dr. Schmidt požádal přítomné o zaslání svých připomínek k rozpočtu do čt 23.4.2009
do e-mailu
- Gremium vyslovilo souhlas, aby takto sestavený rozpočet byl předložen Hospodářské
komisi FD a AS FD

4. Různé
prof. Moos – požádal členy AS FD, aby podpořili vznik nové Fakulty informatiky na zasedání
AS ČVUT
Ing. Němec – informoval přítomné o průběhu návštěvy rektora ČVUT na zasedání AS FD
Doc. Jirovský – informoval o podání návrhu k žádosti o rozšíření akreditace studijního
programu „Technika a technologie v dopravě a spojích“ (magisterský N 3710) ČVUT v Praze
Fakulty dopravní o studijní obor „Bezpečnost informačních a telekomunikačních systémů“
(Security of Information and Telecommunication Systems)

prof. Jíra- 4.5.2009 termín pro podání grantů na GAČR – nový systém pro podávání a
hodnocení – nutné nastudování na stránkách GAČR
Příští zasedání grémia děkana : úterý 19.5.2009 v 15 hod.

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

