České vysoké učení technické v Praze

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

Zápis ze 4. zasedání AS - FD konaného dne 6.12.1996
Přítomni:
za zaměstnaneckou část: Mgr. V. Dunovská, Doc. M. Hobza, pí. B.Hráčková, Ing. M. Svítek, RNDr. J. Taufer, Ing. B.
Šálek
za studentskou část: M. Kalivoda, J. Prchal

Hosté:
tajemnice FD JUDr. L. Michálková,
děkan FD Doc. Ing. P. Moos, CSc.
proděkan pro výstavbu a rozvoj Prof. Ing. Jiří Dunovský, CSc.
PROGRAM

1. Kontrola zápisu minulého jednání.
2. Diskuse k novým volbám rektora ČVUT ( nová volba se koná 18.12.1996).
3. Zpráva o stavebních záměrech fakulty.
4. Zvolení volebních komisí pro volbu do studentské části AS FD a pro doplňující volby do zaměstnanecké části
AS FD
5. Různé.

Datum 4. zasedání bylo na poslední chvíli změněno, v důsledku čehož se většina senátorů o tomto zasedání
nedozvěděla. Náhlá změna termínu byla vyvolána iniciativou tajemníků tří malých fakult (architektury, jaderné a
fyzikálně-inženýrské, dopravní) navrhnout kandidáta na rektora Doc. Ing. Antonína Pokorného, CSc.

Čtvrté zasedání AS FD ČVUT nebylo usnášení schopné.

ad 1 - Kontrola zápisu minulého jednání se neprováděla.

ad 2 - Pan děkan informoval účastníky zasedání o schůzce zástupců tří malých fakult (architektury,
jaderné a fyzikálně-inženýrské, dopravní), na které byli přítomni děkani, tajemníci a předsedové

akademických senátu. Na této schůzce Prof. L. Musílek navrhl kandidovat za tyto fakulty stávajícího
prorektora pro pedagogickou činnost, pověřeného výkonem funkce rektora, Doc. Ing. Antonína
Pokorného, CSc. na funkci rektora.

ad 3 - Prof. Jiří Dunovský informoval o čtyřech hlavních aktivitách naší fakulty, které by měly vyřešit
dislokační problémy FD:
Půdní zástavba v Konviktské 20 z prostředků grandu, kde bude vybudována laboratoř spolehlivosti.
Stavba bude ukončena na konci února, nebo začátkem března 1997.

Druhou aktivitou má být přestavba suterénu na jídelnu a na výukovou část.

Budova na Florenci nám dosud nebyla legislativně předána. Stropy stávající budovy se zřítily a tím
se zvýší náklady na přestavbu budovy na školu a oddálí se termín dokončení stavby.

V Horské ul. máme propůjčeny čtyři posluchárny a tři kanceláře. Existuje příslib získání dalších
prostor na Fakultě strojní.

JUDr. Michálková informovala senátory o studentských kolejích v Děčíně, které jsou provozovány SÚZem.
Připomněla, že v tomto roce byla zprovozněna knihovna, počítačová učebna a zasedací místnost.

ad 4 - Studenti budou volit, se souhlasem pí. B. Hráčkové, ve studijním oddělení a doplňující volby do
zaměstnanecké části se uskuteční v sekretariátu tajemnice FD.

Zpracoval: RNDr. Jiří Taufer, CSc.
V Praze dne 6.12.1996

