Fakulta dopravní ČVUT

Z á p i s č. 05/2009
ze 4. zasedání grémia děkana FD konaného dne 26.5. 2009 v Konviktu v zasedací místnosti č. 314

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

Program:
1)
2)

3)

Úvod – kontrola zápisu-plnění úkolů - (Prof. Moos)
Informace o hospodaření FD – rozpočet FD pro rok 2009 - Dr. Schmidt

Různé

1. Úvod, kontrola zápisu
- bez připomínek
2. Informace o hospodaření FD – rozpočet FD pro rok 2009
- prof. Moos informoval grémium o návrhu rozpočtu, který zůstává v původní verzi,
přičemž veškeré změny se týkají pouze složky mzdy a jejich rozdělení na ústavy – všichni
přítomní obdrželi materiál – Mzdové prostředky pro rok 2009
V prvním kole bylo na ústavy rozděleno 90% mzdových prostředků pro rok 2009. Zbylých
10% bude následně rozděleno dle provizorního výkonového schématu

V rámci diskuse prof. Jíra upozornil na naprosto nedostačující účast FD v projektech GAČR,
IGS atd.

4. Různé
prof. Moos – informoval o změnách ve členství ve VR FD
návrhy nových členů: prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek- ČVUT FD
prof. Ing. Bohumil Culek, CSc.- Univerzita Pardubice
prof. Ing. Milan Dado, Ph.D – Žilinská univerzita
Tato informace bude přednesena na nejbližším zasedání AS FD.

- dne 27.11.09 se bude konat výstava „Den vědy“ , která se uskuteční cca od 9-17hod. v atriu
VSE (v tzv. Rajske zahrade).
- koordinátorem za FD byl jmenován ing. Petr Bouchner, Ph.D.
- náměty jednotlivých ústavů budou zasílány e-mailem k rukám Ing. Bouchnera
Dr. Kaliková
- informovala přítomné o rozvojových projektech MŠMT

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

