České vysoké učení technické v Praze

FAKULTA DOPRAVNÍ
Akademický senát FD ČVUT, Konviktská 20, PRAHA 1

Zápis 15. zasedání AS - FD konaného dne 3. 12. 1997
Přítomni:
za zaměstnaneckou část: PhDr. J. Štikarová, Doc. R. Pohl, Dr. M. Svítek, RNDr. J. Taufer, Mgr. V. Dunovská, B.
Hráčková
za studentskou část: P. Hofhansl, M. Kalivoda, M. Popelík, J. Vítek,
V. Buldra, Ing. Z. Čarská,

Omluveni:
PhDr. S. Holíková, Ing. J. Sodomka, Z. Hoffmannová, Doc. M. Jánešová, Doc. J. Nagy,
Ing. B. Šálek, Ing. Z. Votruba

Hosté:
JUDr. L. Michálková, Prof. P. Moos, Eva Třicátníková

PROGRAM:

1. kontrola zápisu minulého zasedání
2. rezignace Marka Kalivody na funkci zástupce naší fakulty ve studentské části AS ČVUT a doplňující volba
nového člena AS ČVUT z řad studentů
3. schválení Volebního a jednacího řádu AS FD
4. koncept zprávy o činnosti AS FD
5. informace o plesu FD
6. informace členů akademické obce, zprostředkované členy AS

a) kopírka pro studenty
b) jídelna v suterénu v Konviktské
c) sezení na chodbách
7. různé
1. Zápis 14. zasedání byl schválen jednomyslně.
2. Člen studentské části AS FD M. Kalivoda přednesl svoji rezignaci na funkci zástupce naší fakulty ve
studentské části AS ČVUT, platnou od 1. ledna 1998. Předseda AS jeho rezignaci přijal a poděkoval M.
Kalivodovi za jeho práci. K poděkování se připojil také děkan fakulty. Byly vyhlášeny doplňující volby do
studentské části AS ČVUT. Jediným navrženým kandidátem byl člen AS FD M. Popelík. Kandidáta navrhovala
studentská část AS FD a hlasovali o něm všichni členové AS FD. V tajné volbě byl zvolen M. Popelík, pro
hlasovalo 8 členů, 2 se hlasování zdrželi.

Děkan fakulty předal M. Popelíkovi čestnou vstupenku na projev prezidenta ČR v Rudolfinu.
3. Po projednáváních na předchozích zasedáních AS FD byl na 14. zasedání schválen volební a jednací řád AS
FD. Předložený návrh byl jednomyslně schválen.
4. Předseda AS FD předložil členům AS FD koncept zprávy o činnosti AS FD, která , po připomínkách, bude
přečtena na shromáždění akademické obce dne 17. 12. 1997.
5. Jako host se zasedání AS FD zúčastnila E. Třicátníková, která se každý rok podílí na organizaci plesu FD.
Stručně informovala členy AS FD o plesu FD v tomto školním roce, který se koná 12. 12. 1997 .
Rozpočet plesu je nižší než v minulých letech. AS FD vyjádřil poděkování E.Třicátníkové za práci, kterou
organizaci plesu věnuje.
6. Tajemnice fakulty informovala členy AS FD o průběžném čerpání rozpočtu. Sdělila, že je k dispozici seznam
prací provedených v budově FD v Horské ulici. Velká část investičních prostředků byla využita na zařízení
počítačové učebny, na nákup serveru a na zařízení místností. JUDr. Michálková dále informovala, že FD
požádala rektorát ČVUT o dotaci ve výšce 2 000 000 Kč. Po jednání děkanů bylo FD přiděleno z rezerv ČVUT
1 200 000 korun, což, vzhledem k finanční situaci ČVUT je částka vysoká. Následovaly dotazy na tajemnici a
děkana FD.
7. Členové AS FD interpelovali děkana a tajemnici FD
a) Kopírka pro studenty- výhledově budou zřízeny karty na kopírku.
b) Jídelna v suterénu v Konviktské ulici- podle rozpočtu by vybudování stálo 10 mil. korun. SÚZ na tak velkou
investici nemá prostředky a proto se od zřízení jídelny zatím upustilo. V prostorách suterénu budou vybudovány
pouze dvě laboratoře: materiálová a zabezpečovacích systémů.
c) sezení na chodbách - zatím není vyřešeno. Posluchárny se nezamykají a studenti je můžou po celý den
využívat.
8. Projednání a schválení Prováděcích předpisů pro řízení k obhajobě disertační práce od proděkana pro
vědeckovýzkumnou činnost Prof. F. Lehovce bylo odloženo na příští řádné zasedání AS FD.

Příští řádné zasedání AS FD se bude konat ve středu 7.1.1998 ve 14.00 hodin.

Zpracoval: Martin Popelík

V Praze dne 5.12. 1997
RNDr. Jiří Taufer, CSc.
předseda AS FD

