Fakulta dopravní ČVUT
_____________________________________________________
Z á p i s č. 27
ze zasedání grémia děkana FD, konaného 21.5.2002
Přítomni:
Prof. J. Jíra, JUDr. L. Michálková, Doc. Z. Votruba, Doc. B. Kubát, Prof. M. Vlček, Prof. B. Duchoň, Prof. Fr.
Lehovec, PhDr. V. Kubišová, Prof. V. Svoboda, Prof. J. Kovanda, Doc. M. Novák, Doc. M. Jánešová, Dr. J.
Klečáková, M. Jacura
Omluveni:
Prof. P. Moos, Prof. J. Jirava, Prof. V. Skurovec, Prof. L. Kulčák, Doc. Fr. Drastík,
Ing. J. Sodomka, Ing. Z. Čarská

Grémium děkana uctilo minutou ticha památku zemřelého
pana prof. Dr. Ing. Jaroslava Vlčka, DrSc.

1/ Kontrola zápisu


bez připomínek

2/ Zprávy proděkanů
Prof. Moos: v zastoupení prof. Jíra


příprava vědecké rady, která se bude konat 14.6.2002, habilitace.

Prof. Jirava: proděkan nepřítomen
- prof. M.Vlček informoval o přípravě rozšíření databáze použitelné pro evidenci všech
zahraničních styků ČVUT. Dnešním dnem probíhá první schůzka uživatelů.
Doc. Kubát:
Konviktská
- v polovině června proběhne výběrové řízení na opravu fasády – přihlášeny 2 firmy,
Horská
- zajištěna oprava a nátěry oken,
- elektrické rozvody - zpracována studie, hotový hlavní rozvod.

3/ Přijímací a státní závěrečné zkoušky
Doc. Votruba:


vyzval přítomné, aby věnovali velkou pozornost složení komisí pro státní závěrečné zkoušky (SZZ),



informoval o počtu přihlášených studentů k SZZ,



je vyvíjena snaha o koordinaci termínů SZZ s FD Pardubice,



upozornil na svou nepřítomnost v době přijímacích zkoušek (operace), a proto požádal přítomné o maximální
pozornost pro zabezpečení jejich hladkého průběhu,



byla řešena otázka přijímacích zkoušek z anglického jazyka pro uchazeče o studium oboru profesionální pilot.
Garanci přebírá katedra 615,



informoval o současném stavu akreditačního řízení,



pravomoci proděkana pro pedagogiku v době jeho nepřítomnosti přejímá děkan.

4/ Spoluúčast fakulty na investičních záměrech ČVUT

JUDr. Michálková:
- podala informaci o hospodaření s prostředky plánovanými na investiční výstavbu celoškolských
akcí na období r.2003-2007;
rok 2002 a 2003 1,4 mil. Kč na výstavbu sportovišť Juliska a Kotlářka;
na rok 2003 392 tis. Kč na jmenovité akce rekonstrukcí a investiční výstavby FA) v rámci ČVUT;
v letech 2004 až 2007 20% ze skutečného FRIM ( bez VZ) v daném kalendářním roce na tytéž
akce;
do 22.5.2002 má předat fakulta svůj plán investiční výstavby na léta 2003-2007 na R ČVUT
Zpracuje: doc. Kubát a JUDr. Michálková
Grémium děkana bere tuto informaci na vědomí.

5/ Prezentace fakulty na CD ROM ČVUT
prof. Jíra:


podal informaci o prezentaci fakulty na CD ROM ČVUT. Všechny katedry se s materiálem seznámí a dají svoje
připomínky nebo doplňky na odd. zahraničních styků R ČVUT. CD ROM jsou k dispozici u děkana fakulty.

6/ Příprava VR FD
prof. Jíra:


14.6.2002 zasedá Vědecká rada fakulty dopravní,



hlavní náplň - habilitace dr. Svítka, RNDr. Novovičové.

7/ Finanční prostředky fakulty
prof. Jíra:
- rozdělení finančních prostředků fakulty (NIV a mzdové prostředky ) pro jednotlivá nákladová
střediska bylo provedeno podle stávajících pravidel. K čerpání byla uvolněna jedna polovina
vypočtené částky s tím, že v současné době se provádí kontrola vstupních údajů použitých pro
rozdělení.
JUDr. Michálková:


navrhla řešit do budoucna jiným způsobem hrazení cestovného pedagogů, kteří z pracoviště FD v Praze
dojíždějí za výukou do UBS Děčín. Přítomní byli vyzváni, aby podávali své návrhy na řešení. Grémium se
k této otázce vrátí po prázdninách.

8/ Harmonogram rekonstrukce budovy v Horské a Konviktské
doc. Kubát:
Horská:


vydáno stavební povolení, stavební práce zajišťuje Ing. Muzika, stavební dozor Ing. Beneš,



tělocvična, nebude rušen provoz budovy,



soc. zařízení – bude se postupovat od přízemí nahoru až do našich pater, tj. do 15.10.2002,



přemístění rozvodny kvůli výtahu,



přerušení dodávky el. proudu v polovině července – bude předem informováno kdy bude výluka ve 2. patře,



oprava oken – sever a západ nejvíce poškozeny,



příští rok výtah.

Konviktská:


přes prázdniny udělána učebna 309, podhledy, stupně, v této učebně již udělána vzduchotechnika,



soc. zařízení, přednostně se bude dělat pro veřejnost a pak privátní – termín bude upřesněn,



je nutno zajistit uvolnění místa pro maringotku a kontejner.

9/ Různé:
Prof. Jíra:


do 15.6.2002 je nutno určit rozpis služeb na katedrách (vč. kontaktu na koho se obrátit a telefonní čísla)
Odpovídá: vedoucí katedry BOLD



informoval o semináři “Doprava v euroregionech”, který se konal 17.5.2002 pod záštitou děkanem naší fakulty
v Děčíně a poděkoval všem co se na této akci podíleli,



informace o semináři “The measurement of human movement”, který se konal na Florenci, kde byla nabídnuta
spolupráce s výjezdy studentů a pedagogů do Itálie – Universita Řím. Zároveň poděkoval všem organizátorům
akce.

JUDr. Michálková:


informovala o materiálu vypracovaném Patentovým střediskem BIC, který nabízí fakultám své služby za
úhradu. Materiál je k dispozici u tajemnice fakulty,



informace k zaslanému dopisu prof. Jírovi od prorektora prof. Stejskala, týkající se prázdninového ubytování
studentů, které v době prázdnin není dotováno. Zájem o ubytování mají tři kategorie studentů:
l. ze soukromých důvodů,
2. doktorandi,
1. studenti bakalářských a magisterských programů, kteří v době prázdnin pracují na grantech, výzkumných
záměrech.
Grémium děkana zváží, zda bude možné pro vyřešení zmíněného problému studentům a
doktorandům v době prázdnin zvýšit stipendia, příp. odměny,



informace k bufetu Horská.

Prof. Svoboda:
- požadavek, který vyšel z konference “Věda o dopravě” zpracovat názvosloví dopravy, byl
akceptován MD, které zabezpečí v průběhu dvou let financování pro ČVUT FD, DFJP Pardubice a
Institut dopravy z Ostravy.
Prof. Lehovec:


informace o průběhu Mezinárodního studentského semináře pořádaného v letošním roce FD v Mladé Boleslavi,
děkan poděkoval organizátorům,



informace o mezinárodním silničním veletrhu ROADWARE 2002.

student Jacura:


poděkoval za studenty za spuštění WEBKOSU, který je velkým přínosem pro studenty.

Ing. Klečáková:


informace k učebnám přes prázdniny. Horská a Florenc uzavřeny, Konviktská otevřeno,



tlumočen návrh od prof. Moose o zřízení ceny prof. Jaroslava Vlčka za studentské práce.

doc. Kubát:


informace o pořádání koncertu v Betlémské kapli při zahájení šk. roku 2002/2003, který se koná 15.října 2002,



novoroční koncert 22.1.2003, který je v jednání a byl by uspořádán se stavební fakultou.

Prof. Ing. Josef Jíra, CSc. v.r.
děkan fakulty

Zapsala: O. Neničková

