Zápis
z XIII. jednání akademického senátu FM ze dne 17.5.2000

Přítomní:
Zaměstnanci: Jiří Maryška, Ondřej Novák, Aleš Richter, Václav Kopecký, Bedřich
Janeček, Jiřina Královcová
Studenti: Iva Klingerová, Otto Severýn, Jiří Zahrádka
Hosté: Prof. Ing. Vojtěch Konopa, CSc., děkan FM
Program :
Projednání návrhu rozpočtu fakulty pro rok 2000 (Návrh rozpočtu pro rok 2000)
Návrh rozpočtu fakulty byl AS předložen děkanem FM, Prof. Konopou, po jeho
projednáni na kolegiu děkana dne 15.5.2000.
Členové senátu obdrželi podklady s denním předstihem - tj. 16.5.2000.
Příděl pro rok 2000 je takřka stejný jako v roce 1999. Mírně nižší je částka přidělená na
nespecifikovaný výzkum. Podstatně vyšší částka byla přidělena na výzkumné záměry
(tato částka nepodléhá schvalování senátem a bude rozdělena dodatečně dle pravidel
stanovených řešiteli výzkumných záměrů). Navrhované rozdělení na jednotlivé katedry
pro rok 2000 kopíruje v hlavní položce (NIV) příděl roku 1999 s vyjímkou KMO, kde
došlo oproti minulému roku k určitému navýšení, a DFM, kde je letošní navrhovaný
příděl podstatně nižší. Rozdělení položky FRIM je navrhováno na základě dohody
vedoucích kateder, rozdělení částky na provozní náklady doktorandů je navrženo dle
počtu doktorandů na jednotlivých pracovištích. Nad rámec rozpočtu získala jednotlivá
pracoviště další prostředky formou grantů.
Následná diskuse:
Doc. Novák - v odstavci příjmy nejsou zahrnuty poplatky.
Prof. Konopa - částka vybraná na poplatcích za přijímací řízení vstoupí do rezervy
děkanátu fakulty.
Doc. Richter - vyjádřil podiv nad tím, že částka pro DFM je podstatně nižší oproti
minulému roku, a obavy zda to nesníží provozuschopnost děkanátu.
Stud. Zahrádka - položil dotaz, zda je v letošním pamatováno na prospěchová
stipendia.
Prof. Konopa - uvedl, že k vyplacení stipendií studentům bude přistoupeno v případě,
že to dovolí finanční situace fakulty.
Doc. Maryška - uvedl, že v rámci své katedry nabídne studentům možnost získat
stipendium za podíl na vědecké činnosti katedry.
Doc Janeček - vyjádřil nespokojenost s přídělem pro KŘT, který je v přepočtu na
jednoho pracovníka katedry nižší než na jiných katedrách.
Prof. Konopa - uvedl, že si je vážné finanční situace této katedry (která vznikne
příp.schválením návrhu) v letošním roce vědom; v průběhu roku bude s vedoucím
této katedry hledat cesty jak finanční situaci pracoviště výrazně zlepšit.
Ing. Královcová - jednotlivá pracoviště získala další finanční prostředky formou
grantů. Při podávání těchto grantů se fakulta zavázala k jejich finanční podpoře. Je
na toto pamatováno v rozpočtu?
Prof. Konopa - tato částka není v rozpočtu zahrnuta.
Doc. Novák - vyjádřil přesvědčení, že senát by se měl chovat mnohem aktivněji a
v průběhu roku průběžně sledovat hospodaření fakulty.
Prof. Konopa - dále uvedl, že je možné, že v průběhu roku dojde k úpravě (navýšení)
částky přidělené ministerstvem škole a tím i fakultě.
Výsledky hlasování :
Předložený Návrh rozpočtu pro rok 2000 byl AS FM schválen všemi hlasy.
Doc. Maryška navrhuje svolat příští jednání senátu ve vhodném termínu v měsíci září. Na
tomto jednání se senát bude zabývat průběžnou finanční situací fakulty.

Doc. Dr. Ing. Jiří Maryška, Csc.
předseda AS FM
V Liberci dne 18.5.2000
Zapsala Ing. Jiřina Královcová, tajemník AS FM

