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AKADEMICKÝ   SENÁT
UNIVERZITY  PALACKÉHO V OLOMOUCI
__________________________________________________________________
Rektorát, Křížkovského 8,  771 47  OLOMOUC
Předseda AS UP tel.:  585 634 286  e-mail: kubinek@prfnw.upol.cz
Kancelář AS UP tel.: 585 631 013,  e-mail:  puchinge@rupnw.upol.cz


Z á p i s     č. 10/2006
ze  zasedání Akademického senátu Univerzity Palackého v Olomouci
ze dne 26. dubna  2006

Přítomni:       dle prezenční listiny 18 členů
Omluveni:      Mgr. Cichá, MUDr. Strojil, dr. Němec
Hosté:             rektor UP, prorektorka Lochmanová, prorektor Weigl, prorektor Chráska, 
                        prorektor  Dürr, kvestor UP,
                        Děkani PřF, FTK, FF a PF, proděkan PdF doc. Novák                        
Program:

1.	Ověření zápisu a kontrola usnesení ze dne 5. 4. 2006     (dr. Langer)
2.	Výroční zpráva o činnosti UP za rok 2005                 (předkládá rektor UP)
3.	Výroční zpráva o hospodaření UP v roce 2005          (předkládá rektor UP)
4.	Ekonomická rubrika                                                    
     -  návrh dělení příspěvků a dotací MŠMT na UP v roce 2006        (předkládá rektor UP)                                   
5.	Informace z RVŠ
6.	Studentská rubrika
7.	Různé 
      
V úvodu zasedání předseda AS UP přivítal na zasedání senátu pana rektora a všechny hosty.
Předseda AS UP seznámil senátory s navrženým programem. 

Hlasování o usnesení  č. 1 (přítomno 16 senátorů): pro 16    
AS UP schválil navržený  program  jednání senátu dne 26. 4. 2006.

Předseda AS UP přivítal nového člena za FF UP Mgr. Jana Stejskala, M.A., Ph.D.

Ad 1)   Ověření zápisu a kontrola usnesení ze dne 5. 4. 2006 (dr. Langer)- bez připomínek.
Na usnesení č. 18, které se týká vyvození  personální zodpovědnosti za dlouhodobé nedodržování usnesení AS UP související se schvalováním rozpočtu UP, bude rektor UP reagovat písemně v daném termínu. 

Ad 2)   Výroční zpráva o činnosti UP za rok 2005  (VZC UP)                

Rektor UP uvedl předložený písemný materiál, který byl zpracován na základě podkladů z fakult. Shrnutí podstatných skutečností s explicitním uvedením událostí, které UP pokládá za významné pro vysoké školství v ČR, zpracovala prorektorka Lochmanová.
Správní rada UP při projednávání VZC UP měla dvě připomínky: 
	věnovat na UP více pozornosti převodu výsledků z vědecké činnosti do praxe,

doporučila zopakovat evaluaci z roku 1999, kterou prováděla Evropská asociace vysokých škol.                                              

V rozpravě senátoři upozornili, že ve zprávě chybí reflexe dlouhodobého záměru na rok 2005 a stanovení konkrétních opatření. 

Hlasování o usnesení  č. 2 (přítomno 18 senátorů): pro 17   zdržel se  1         
AS UP schválil Výroční zprávu o činnosti UP za rok 2005.                


Ad 3)   Výroční zpráva o hospodaření UP za rok 2005 (VZH UP)         

Kvestor UP uvedl předloženou VZH UP za rok 2005 zpracovanou dle účetnictví vysoké školy, která v závěru obsahuje zhodnocení roku 2005, zhodnocení opatření z roku 2004 a návrhy na opatření v roce 2006.

V rozpravě senátoři upozornili, že kvestor nepředložil spolu s VZH za rok 2005 „Přehled výsledku hospodaření UP v roce 2005“ tzv. „malý rozbor“, který je podrobnější a upřesňuje údaje ve VZH UP, které slouží senátorům jako podklad pro hodnocení rozpočtu UP a pro kontrolu hospodaření CJ.   

Hlasování o usnesení  č. 3 (přítomno 18 senátorů): pro 18          
AS UP požaduje od vedení UP, aby v následujícím období byl vždy součástí Výroční zprávy o hospodaření UP za daný rok tzv. „malý rozbor“ hospodaření UP.


Hlasování o předložené Výroční zprávě o hospodaření UP za rok 2005:

Hlasování o usnesení  č. 4 (přítomno 18 senátorů): pro 5     proti 1     zdržel se  12           
AS UP neschválil Výroční zprávu o hospodaření UP za rok 2005.


Hlasování o usnesení  č. 5 (přítomno 18 senátorů): pro 17   zdržel se 1          
AS UP požaduje od vedení UP, aby do příštího zasedání senátu dne 24.5.2006 byl předložen tzv. „malý rozbor“ hospodaření UP v roce 2005.



Ad 4)   Ekonomická rubrika

Na zasedání EK AS UP dne 26.4.2006 byla zvolena předsedkyní Ing. Halina Kotíková, Ph.D. 
Předseda AS UP ji blahopřál a zároveň odstupujícímu předsedovi EK AS UP doc. Štefanidesovi poděkoval za vykonanou práci. Doc. Štefanides ukončil své členství v EK AS UP ke dni 6. dubna 2006. 


návrh dělení příspěvků a dotací MŠMT na UP v roce 2006    (předkládá rektor UP)                                       

Podkladové materiály zpracoval kvestor UP - poslední verze ze dne 30.3.2006:
příspěvky a dotace MŠMT na rok 2006 (komentář),
návrh dělení příspěvků a dotací  rámci UP,
návrh obsahu rozpočtové kapitoly Propagace 2006 (CP - položka 11) a doplnění plánovaných finančních prostředků na propagaci,
porovnání základních provozních dotací za rok 2000-2006,
celkové výnosy, náklady, HV, výnosy a náklady  příštích období, FÚUP, rezervy,
doplnění podkladových materiálů za IC UP.

Předseda  AS UP tlumočil stanovisko ekonomické komise( viz zápis ze dne 19.4.2006):
Po rozpravě členové EK AS UP hlasovali o navrženém usnesení:                            
EK AS UP doporučuje  AS UP, aby na svém zasedání dne 26.4.2006 schválil  Návrh dělení příspěvků a dotací z MŠMT na UP v roce 2006, který předložil rektor UP.
Hlasování: přítomni 4 členové –   pro 3    zdržel se 1  

V rozpravě na dotazy senátorů odpovídali kvestor a prorektoři.
Prorektor Weigl informoval o zřízení Komise prorektora pro rozvoj a výstavbu, kde jsou zastoupeny všechny fakulty. Komise zvažuje aktualizaci a financování jednotlivých akcí. Bude spolupracovat s EK AS UP. 
Prorektorka Lochmanová informovala o připravované dotazníkové akci na IC UP, která by měla informovat o  kvalitě a využívání služeb IC UP ze strany zaměstnanců a studentů UP. Konkrétní znění otázek bude formulovat Katedra sociologie a andragogiky FF UP. 
Na IC UP se připravuje personální audit.
Prorektor Dürr seznámil senát s plánovanými finančními prostředky na Propagaci UP v roce 2006. 

Hlasování o usnesení  č. 6 (přítomno 17 senátorů): pro 14    zdrželi se 3  
AS UP schválil návrh dělení příspěvků a dotací  MŠMT na UP v roce 2006, který předložil rektor UP.


Ad 5)    Informace z RVŠ    
Materiály z RVŠ jsou k dispozici na internetové adrese: http:/www.radavs.cz


Ad 6)    Studentská rubrika
Materiály ze SK RVŠ jsou k dispozici na internetové adrese: http:/www.skrvs.cz

Kvestor spolu s ředitelkou SKM UP předložili na základě usnesení AS UP č. 9 ze dne 22.6.2005 „Zprávu o vlivu změny financování studentského ubytování a zavedení ubytovacích stipendií na hospodaření kolejí UP“.
Kvestor informoval, že ubytovací stipendium na období duben až červen 2006 činí 700,- Kč měsíčně.

V rozpravě senátoři poukazovali na to, že chybí ve zprávě opatření na  zvýšení počtu ubytovaných.
Reklama na ubytování v koleji nabízí zvýhodnění pro cizí zájemce. VŠ koleje by měly sloužit studentům, konkurenceschopnost kolejí řešit např. snížením cen, aby pro studenty nebylo výhodnější privátní ubytování.

Hlasování o usnesení  č. 7 (přítomno 16 senátorů): pro 16  
AS UP bere na vědomí „Zprávu o vlivu změny financování studentského ubytování a zavedení ubytovacích stipendií na hospodaření kolejí UP“ a žádá vedení SKM UP o předložení  návrhu strategie řešení problémů ubytování studentů na kolejích UP.


Senátoři v další diskusi upozornili, že zdražení jídel  v menze od 1.3.2006 je nepřiměřené, následkem toho může nastat odliv strávníků z menzy. Navýšení cen jídel činí  7-10%, což neodpovídá inflaci. Kvestor slíbil, že dodá senátorům kalkulaci cen jídel.




Ad 7)    Různé
Rektor UP písemně informoval předsedu AS UP o rezignaci na členství ve VR UP prof. PhDr. Dr. Tomáše Halíka z důvodu přijetí dalších povinností na svém pracovišti.


Termín  příštího   zasedání AS UP :          24. května 2006  ve 13 hodin
                                                                       ve velké zasedací síni RUP








                                                                                                doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc., v.r.
                                                                                                                    předseda AS UP
Zapsala: Ing. Puchingerová    
Datum: 28. 4. 2006








Usnesení ze zasedání AS UP dne  26. 4. 2006

1.  AS UP schválil navržený  program  jednání senátu dne 26. 4. 2006.
2.  AS UP schválil Výroční zprávu o činnosti UP za rok 2005.  
  AS UP požaduje od vedení UP, aby v následujícím období byl vždy součástí Výroční zprávy o hospodaření UP za daný rok tzv. „malý rozbor“ hospodaření UP.
4.  AS UP neschválil Výroční zprávu o hospodaření UP za rok 2005.
5.  AS UP požaduje od vedení UP, aby do příštího zasedání senátu dne 24.5.2006 byl předložen tzv. „malý rozbor“ hospodaření UP v roce 2005.
6.  AS UP schválil návrh dělení příspěvků a dotací  MŠMT na UP v roce 2006, který předložil rektor UP.
7. AS UP bere na vědomí „Zprávu o vlivu změny financování studentského ubytování a zavedení ubytovacích stipendií na hospodaření kolejí UP“ a žádá vedení SKM UP o předložení  návrhu strategie řešení problémů ubytování studentů na kolejích UP.
           

