Zápis ze zasedání AS FT ze dne 6.10.2017
Přítomní za AS FT TUL: Ing. Nemčoková, Ing. Samková, Ing. Tunáková, Ing. Bergmanová, Ing. Lenfeldová,
Ing. Pechočiaková, prof. Wiener, Ing. Jirkovec, Ing. Louda
Další přítomní:

Ing. Drašarová (děkanka FT), Ing. Brzezinová (tajemnice FT), doc. Tunák (proděkan),
Ing. Krupincová (proděkanka), Ing. Porkertová (proděkanka), doc. Vik (člen AS TUL)

Program zasedání:
1. Rozpočet FT TUL na rok 2017 – část 3.
2. Návrh nového člena vědecké rady FT.
3. Různé.
Program byl schválen tichým souhlasem.

1.
Rozpočet FT TUL na rok 2017 – část 3.
P. děkanka seznámila členy AS FT TUL s návrhem třetí části rozpočtu na rok 2017. Rozpočet byl
schválen aklamací všemi členy AS FT TUL.
2.
Návrh nového člena vědecké rady FT TUL.
P. děkanka seznámila členy AS FT TUL s návrhem nového člena vědecké rady – prof. Michala
Šejnohy - vč. jeho dosavadního působení na FT TUL. Návrh na jmenování nového člena VR FT TUL
byl odsouhlasen aklamací všemi členy AS FT TUL.
3.
Různé:
a) P. děkanka seznámila členy AS FT TUL s návrhem Dodatku č. 1 rozpočtu FT TUL na rok 2017.
Dodatek pojednává o navýšení rozpočtu kateder FT TUL z hospodářského výsledku fakulty.
Finanční prostředky jsou určeny na mzdy, k vyplacení v roce 2017. Prostředky jsou mezi
jednotlivé katedry rozděleny dle tarifů zaměstnanců, o dalším rozdělení v rámci kateder
rozhoduje vedoucí katedry. Dodatek č. 1 rozpočtu byl schválen aklamací všemi členy AS FT
TUL.
b) P. proděkanka Porkertová přednesla problém uznávání předmětů studentům po
opakovaném nastoupení do studia. V současnosti jsou uznávány předměty pouze jednou (v
případě hodnocení 1 a 2). AS FT TUL doporučuje nadále uznávat předměty pouze jednou.
c) P. děkanka seznámila členy AS FT TUL s plánovanou nepřítomností 2 zástupců FT v AS TUL
(doc. Vik a Ing. Hrubošová) při volbě rektora. Doc. Vik informoval přítomné o svém jednání
s předsedou AS TUL ohledně požadované změny termínu volby rektora a možnostech volby
rektora při osobní nepřítomnosti. Protože mu ani v jednom z požadavků nebylo vyhověno,
rozhodl ke dni zasedání AS FT TUL (6.10.2017) na svou funkci v AS TUL rezignovat.
Předsedkyně AS FT TUL navrhla, aby volební komise oslovila kandidáta za FT TUL, který
dosáhl ve volbách do komory akademických pracovníků AS TUL dalšího v pořadí nejvyššího
počtu hlasů, a to je Ing. Věra Jenčová, Ph.D. Všichni členové AS FT TUL vyjádřili souhlas.
d) Ing. Pechočiaková seznámila členy AS FT TUL s problémem přístupu studentů do učeben
(laboratoří) budovy D a navrhuje realizaci zvonků při vstupu do budovy D. AS FT TUL vzal
informaci na vědomí, realizaci zajistí tajemnice fakulty ve spolupráci s Referátem provozu
budov a správy majetku.
e) Ing. Pechočiaková seznámila členy AS FT TUL s neustálým problémem odtahu vzduchu
v laboratoři laseru na KMI FT TUL. Navrhuje urgování Referátu provozu budov a správy
majetku. AS FT TUL vzal informaci na vědomí, realizaci zajistí tajemnice fakulty.
f) Ing. Pechočiaková seznámila členy AS FT TUL s problém plísní podlah v kancelářích budovy
D. Navrhuje jednání s Referátem provozu budov a správy majetku ohledně případné
hydroizolace. AS FT TUL vzal informaci na vědomí, realizaci zajistí tajemnice fakulty.
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g) P. děkanka informovala členy AS FT TUL o přípravě následujících univerzitních projektů OP
VVV: „Zahraniční mobility“, „Nábyteček“.
h) P. děkanka informovala členy AS FT TUL o vyhlášení IRP TUL s tím, že projekty se podávají
do 15.10.2017.
i) Ing. Nemčoková informovala členy AS FT TUL o potřebě přípravy vnitřních předpisů
v anglické jazykové mutaci. Překlady zajistí DFT.
j) Ing. Tunáková informovala AS FT TUL o potřebě nápravy neaktuálních statických informací
zveřejněných na anglické verzi webu FT TUL. Nápravu zajistí Tunáková.
k) P. děkanka informovala členy AS FT TUL o nutnosti nákupu investic vyšších než 400 tis. Kč. v
režimu nadlimitního výběrového řízení.
l) Ing. Bergmanová informovala o vernisáži autorské výstavy, která se bude konat dne
10.10.2017 v 17 hod. v Galerii N.

V Liberci dne 6.10.2017
Zapsala: Ing. Veronika Tunáková, Ph.D.
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Ing. Renáta Nemčoková
předsedkyně AS FT TUL

