Akademický senát Fakulty strojní
|ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ AS FS TUL ZE DNE 12.11.2014
I. ÚČAST
přítomni:

prof. Beran, Dr. Běhálek, Dr. Blekta, doc. Čapek, Dr. Hotař, Dr. Kolnerová, Ing. Komárek,
Dr. Martonka, doc. Moc, prof. Nová, Ing. Řidký, Ing. Shynkarenko, prof. Ševčík, Ing. Zuzánek

hosté DFS: prof. Lenfeld (děkan), doc. Bílek (proděkan), doc. Fraňa (proděkan), Dr. Matoušek (proděkan),
doc. Petríková (proděkan)
hosté:

Aschenbrennerová ,Dr. Dvořáčková, Mgr. Dvořáková, Konečná, Ládrová, Dr. Lachman, RNDr.
Lukášová, Dr. Machuta, doc. Manlig, Ing. Mazač, Dr. Mendřický, Dr. Moučka, prof. Olehla, Ing.
Semjotuková, Dr. Zelený

II. PROGRAM
Po uvítacím slovu předsedy senátu byl navržen program zasedání ve sledu následujících bodů:
1.
2.
3.
4.
5.

Schválení statutu FS.
Návrh na sloučení kateder
Změna v obsazení členů VR FS
Rozdělení dodatku rozpočtu TUL (5% z IP)
Různé

Usnesení: AS FS TUL schvaluje program 3. zasedání
Předložený návrh programu jednání byl schválen.
(14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
1. Schválení statutu FS
Děkan FS prof. Lenfeld seznámil členy senátu s poslední verzí statutu FS. Následně bylo vzneseno několik
připomínek k formálnímu popisu, jednalo se o překlepy a ostatní stylistické prvky. Dále byly vzneseny
připomínky k obsahu od pana doc. Moce a prof. Berana, které byly následně diskutovány.
Připomínky:

doc. Moc: V článku 11 odst. 2 ‐ Vědecká činnost se uskutečňuje v oborech
odpovídajících studijním oborům uvedeným v Příloze č. 1 statutu fakulty a rozvíjejících tyto studijní
obory. – v této příloze nejsou uvedeny tyto obory. Z uvedeného odstavce se vypustí tato část
“bude uvedeným v Příloze č. 1 statutu fakulty“
doc. Moc: V článku 15 odst. 2 ‐ Právní vztahy s jinými právními subjekty v rámci
činností uvedených v odst. 1 mohou uzavírat statutární zástupci nebo pověření pracovníci fakulty.
V tomto odstavci se doplní text : „….uvedených v odst. 1 mohou uzavírat statutární zástupci fakulty
nebo pověření…..“
prof. Beran: Doporučuje navrácení článku popisující pracovní vztahy mezi akademickými
pracovníky fakultou.
doc. Moc: V článku 32 změnit příloha 3 na přílohu 2.
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Po zapracování všech připomínek a opravu stylistických chyb bude status rozeslán senátorům
v elektronické podobě a následně bude vyvoláno hlasování o jeho schválení.
Hlasování bude provedeno elektronicky formou per‐rollam.
2. Návrh na sloučení kateder
Děkan FS prof. Lenfeld seznámil členy senátu s návrhem na sloučení dvou kateder ‐ Katedru aplikované
kybernetiky (KKY) a Katedru výrobních systémů (KVS). Nově vzniklá katedra se bude nazývat KATEDRA
VÝROBNÍCH SYSTÉMŮ A AUTOMATIZACE (KSA). V několika bodech pan děkan zdůvodnil a uvedl
očekávané klady tohoto sloučení. Během diskuse byli vyzváni vedoucí slučovaných kateder – prof. Olehla a
Dr. Zelený, aby se vyjádřili k navrhovanému sloučení.
Pro tajné hlasování se vyslovila nadpoloviční většina přítomných senátorů.
Byla ustavena volební komise ‐ dva skrutátoři



Dr. Kolnerová (komora zástupců akademických pracovníků)
Ing. Komárek (komora zástupců studentů)

Výsledky tajného hlasování
odevzdáno 14 hlasovacích lístků ‐ 12 pro, 1 proti, 1 se zdržel
Navržené sloučení kateder KKY a KVS bylo schváleno.

3. Změna v obsazení členů VR FS
Děkan FS prof. Lenfeld seznámil členy senátu s důvody změny v obsazení VR FS. Ze zdravotních důvodů na
vlastní žádost odstoupil prof. Stříž. Novým členem byl navržen děkan dopravní fakulty Jana Pernera –
univerzity Pardubice doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D. Pan děkan uvedl základní charakteristiku navrhovaného
člena VR.
Po krátké diskusi se přistoupilo k veřejnému hlasování.
Výsledky veřejného hlasování
Hlasovalo celkem 14 přítomných senátorů ‐ 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D. byl zvolen novým členem VR FS.

4. Rozdělení dodatků rozpočtu TUL (5% z Institucionální Podpory)
Děkan FS prof. Lenfeld seznámil členy senátu s přidělenou výší dodatku rozpočtu TUL. Následně představil
senátorům návrh na její rozdělení na jednotlivé katedry.
Po krátké diskusi senátorů o navržené tabulce se přistoupilo k veřejnému hlasování.
Výsledky veřejného hlasování
Hlasovalo celkem 14 přítomných senátorů ‐ 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Návrh na přerozdělení finanční částky dodatku rozpočtu TUL byl schválen.
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5. Různé
Proděkan FS Dr. Matoušek seznámil senátory s návrhem dokumentu „Pravidla pro přijímací řízení a
podmínky pro přijetí ke studiu v magisterském studijním programu M2301“
Po následné diskusi senátorů předseda AS FS doc. Čapek navrhl hlasovat o schválení dokumentu
elektronickou formou per‐rollam.

Lukáš Čapek, v.r.
předseda AS FS TUL
V Liberci, 19. 11. 2014
Zapsal: Rudolf Martonka ‐ tajemník senátu
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