Akademický senát Vysoké školy polytechnické Jihlava

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu VŠPJ
č. 4/2014 ze dne 28. dubna 2014
Přítomni:

za akademickou komoru (dále jen AK):
za studentskou komoru (dále jen SK):

Hosté:

Ing. Jakub Novotný, Ph.D., Mgr. Alena Štěrbová, Ing. Michal Šulc, Ph.D.,
doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D., doc. PhDr. Martin Hemelík, CSc.
Michal Pištělka, Lenka Příleská (oba studijně v zahraničí)

Omluveni:

10
3

(viz prezenční listina)
(viz prezenční listina)

Celkem přítomna nadpoloviční většina členů senátu, zasedání je usnášeníschopné.

Program:
1. Úvodní slovo
2. Projednání a schválení VZ o hospodaření VŠPJ za rok 2013
3. Projednání a schválení rozpočtu VŠPJ na rok 2014
4. Projednání a schválení VZ o činnosti a hodnocení VŠPJ za rok 2013
1. Úvodní slovo
Předseda senátu dr. Šíp přivítal přítomné senátory a požádal o schválení navrženého
programu:
Hlasování:
ANO = 12
NE = 0
ZDRŽEL SE = 0
SCHVÁLENO
Schválení zapisovatelky: M. Haimannová
Hlasování:
ANO = 12
NE = 0
ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

Přišel senátor Fiala.
Schválení ověřovatelů zápisu: Alexandra Vranková
Hlasování:
ANO = 12
NE = 0
ZDRŽEL SE = 1
SCHVÁLENO
Schválení ověřovatelů zápisu: senátorka Ing. Irena Fatrová
Hlasování:
ANO = 12
NE = 0
ZDRŽEL SE = 1
SCHVÁLENO

2. Projednání rozpočtu VŠPJ na rok 2014
Předseda senátu udělil slovo Ing. Oldřichu Rambouskovi, Ph.D. (členovi akademické
obce VŠPJ), který požádal o vystoupení s dotazy na předkladatele Výroční zprávy o
hospodaření VŠPJ za rok 2013 rektora VŠPJ ing. Jakuba Novotného, Ph.D. Ing
Rambousek, Ph.D. požádal rektora, aby vysvětlil rozdíl nevyčerpaných a následně
přesunutých téměř 17 mil. Kč z položky osobních nákladů (tedy mezd, odměn z
dohod atd.) a zároveň, aby nám bylo předloženo, co vedlo vedení školy k tomu, že
snížilo skutečně čerpané celkové osobní náklady na úroveň před třemi či čtyřmi lety.
Ing. Rambousek upozornil, že od té doby vznikly další katedry, vzrostly počty
studentů i akademických pracovníků.
Rektor VŠPJ neuměl odpovědět na tyto otázky, a proto musel přivolat kvestora VŠPJ,
který se původně omluvil, protože v době schvalování Výroční zprávy o hospodaření a
rozpočtu školy měl výuku.
Kvestor školy vysvětlil, že osobní náklady jsou každoročně plánovány s rozpočtovou
rezervou vzhledem k jejich obtížné předvídatelnosti (rozsah zajištění výuky,
projektové aktivity apod.). Do Fondu provozních prostředků byly (podle pravidel
MŠMT) převedeny nedočerpané prostředky osobních nákladů za rok 2013 ( 14,246
mil), které vznikly z těchto plánovaných rezerv.
Vedením školy je v rozpočtu na rok 2014 navrženo převést peněžní prostředky
z Fondu provozních prostředků do Fondu reprodukce investičního majetku (FRIM).
Senátorka ing. M. Kuncová podpořila kvestora s tím, že ona jako vedoucí katedry dělá
rozpočet katedry rovněž s rezervou.
Předseda senátu Dr. Šíp vytkl předkladateli návrhu rozpočtu skutečnost, že senát,
který schválil rozpočet na rok 2013, nebyl informován o jeho změně, ani požádán o
schválení této změny. Na dotaz předsedy AS, zda by se dal rozpočet na rok 2014
přepracovat a vyčlenit část ušetřené sumy (cca 15.mil Kč) zpět do osobních nákladů,
kvestor potvrdil, že to lze.
Po krátké diskuzi se senátoři dohodli, že budou hlasovat o schválení předložené verze
Výroční zprávy o hospodaření za rok 2013 a dále budou jednat podle výsledku
hlasování.
Před hlasováním o schválení navržených dokumentů předseda apeloval na osobní
zodpovědnost za schvalování rozpočtu senátu a navrhl jmenovité zapsání hlasujících.
Senátoři hlasovali, zda s návrhem souhlasí:
Před hlasováním odešla senátorka Hledíková, která nehlasovala !
Hlasování:
ANO = 2

NE = 11

ZDRŽEL SE = 0

NESCHVÁLENO

Schválení výroční zprávy o hospodaření VŠPJ za rok 2013
Hlasování:
ANO = 7
NE = 2
ZDRŽEL SE = 3
SCHVÁLENO

Senátorka Ing. Fatrová a předseda AS dr. Šíp žádají uvést do zápisu, že
nesouhlasí se schválením Výroční zprávy o hospodaření a se schválením rozpočtu.
Schválení rozpočtu VŠPJ na rok 2014
Hlasování:
ANO = 7
NE = 0
ZDRŽEL SE = 5

SCHVÁLENO

Schválení výroční zprávy o činnosti a hodnocení VŠPJ za rok 2013
Hlasování:
ANO = 10
NE = 0
ZDRŽEL SE = 2
SCHVÁLENO

Zapsala:

M. Haimannová

Za správnost: Ing. Irena Fatrová
Alexandra Vranková
Předseda AS: RNDr. Jiří Šíp, Ph.D.
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