Fakulta dopravní ČVUT
Z á p i s č. 20
ze zasedání výjezdního grémia děkana FD, konaného dne 31.5.2005
na pracovišti fakulty v Děčíně

Přítomni:
prof. J. Jíra, JUDr. L. Michálková, prof. P. Moos, doc. Z. Votruba, Dr. M. Kalika, prof. V.
Skurovec, Mgr. Bala, doc. O. Pastor, Mgr. P. Bíla, PhDr. S. Holíková, Ing. D. Schmidt, P.
Bartoň, Doc. J. Taufer, Ing. J. First, Ing. D. Kočárková, Doc. J. Jírová
Omluveni:
prof. M. Vlček, doc. B. Kubát, prof. B. Duchoň, prof. J. Kovanda, doc. J. Sodomka,
1/ Kontrola zápisu
-

bez připomínek

2/ Rozpočet FD na r. 2005
Dr. Michálková:
- rozpočet ČVUT na r. 2005 byl schválen AS ČVUT na zasedání dne 13.4.2005
-

fakultní rozpočet byl navýšen podle přidělené státní dotace - s finančními prostředky
přidělenými na jednotlivé katedry musí katedry řádně hospodařit, částka přidělená na
katedry je konečná

3/ Investiční akce v r. 2005
Dr. Kalika:
- seznámil grémium děkana s investičními akcemi zajištěnými v roce 2005 vč.
financování a spoluúčasti fakulty (FRIM):
- rekonstrukce el.rozvodů v Horské
- výměna oken v Horské
- rekonstrukce kotelny v Horské
- trafostanice v Konviktské

4/ Výzkum v r. 2005
Prof. Jíra:
- fakulta dostala z MŠMT přidělené finanční prostředky na pracovníky do 35 let včetně,
kteří měli pracovat na výzkumných záměrech, a to VZ 024 – 2,593 mil. Kč a VZ 025
1,911 mil. Kč (50% požadované částky - pouze na mzdy a povinné odvody)
-

absolutní částka, kterou fakulta dostala na jednotlivé VZ z ČVUT, musí být ve výši
přidělených finančních prostředků od MŠMT vrácena ČVUT a celková částka, kterou
takto RČVUT získá, bude přerozdělena zpět fakultám (usnesení AS ČVUT)

-

informace k přípravě kurzů v rámci projektu celoživotního vzdělávání – termín do
konce října 2005 – zajišťuje Doc. Jírová
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5/ Koncepce Děčína
Prof. Moos:
- informoval o možnosti dohody s některými podniky působícími v oboru lodní dopravy,
kteří mají zájem o absolventy FD – posílení rozvoje lodní dopravy v Děčíně
Prof. Jíra:
- informoval o současných možnostech využití prostor v Děčíně a o finanční stránce
(provoz kolejí v Sýpce, pronájem prostoru v KOKOSu)
Dr. Michálková:
- informovala o možnosti převzít objekt Sýpky s tím, že fakulta by své činnosti v Děčíně
přenesla do prostor Sýpky (souvisí to i se změnou financování kolejí)
Závěr: pracovní skupina sestavená děkanem fakulty připraví návrh projektu využití Sýpky
pro případ, že by fakulta převzala od SUZ provozování kolejí v Děčíně – termín:
informace do příštího grémia děkana, které se bude konat mimořádně ve čtvrtek 16.6.05.
Pracovní skupina: Dr. Michálková (vedoucí), Dr. Holíková, Dr. Kalika, Ing. Schmidt.

6/ Různé
Prof. Jíra:
- v pondělí 6.6.05 v 10.00 hod. navštíví fakultu čínská delegace – schůzky se zúčastní
proděkani fakulty
Prof. Moos:
- informoval o nabídce spolupráce fakulty při zakládání fakulty dopravní v Bagdadu
-

6. rámcový program – připraví nabídky projektů a zašle všem katedrám během týdne

-

informace o nabídce Dopravního podniku hl. m. Prahy o spolupráci s fakultou –
schůzka s ved. pracovníky DP se bude konat na fakultě 2.6.05

Prof. Surovec:
- upozornil na to, že při vysílání pracovníků na služební cesty do zahraničí musí být
pracovník v prac. poměru na fakultě (doktorandi atd.), při použití vlastního vozidla
musí mít pracovník školení řidičů, žádosti pracovníků o zajištění zálohy musí být
podávány včas, aby mohly být administrativně zpracovány atd.
Dr. Michálková:
- akce „Gaudeamus“ – odbor vnějších vztahů RČVUT vznesl na fakultu požadavek na
spolufinancování a účast – zajišťuje doc. Votruba, proděkan pro pedagog. Činnost
Prof. Jíra:
- poděkoval Dr. Holíkové a pracovníkům v Děčíně za vzornou přípravu grémia děkana
v Děčíně

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