Zápis ze162. zasedání AS FEL ZČU 2015 – 16. prosince 2015 - Stránka 1 z 3

Zápis z jednání pléna AS FEL ZČU
konaného dne 16. prosince od 13:00 hodin v místnosti EU 219
Přítomni:
Členové AS FEL ZČU – viz prezenční listina
Hosté: Doc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D. – děkan FEL ZČU
Po celou dobu jednání pléna byl AS FEL usnášeníschopný, počet přítomných členů AS FEL
ZČU byl 15, nadpoloviční většina všech členů AS FEL je 15.
Program
1. Zahájení
2. Informace o RICE
3. Informace o průběhu voleb do AS FEL a AS ZČU
4. Zhodnocení činnosti AS FEL v období 2014 – 2015

1. Zahájení
Předseda senátu Jiří Basl zahájil a řídil průběh jednání pléna AS FEL. Na počátku zasedání
bylo pořízeno společné foto senátorů na konci jejich volebního období. Poté předseda senátu
seznámil přítomné s programem jednání.
Návrh na usnesení:
Akademický senát Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni schvaluje
program jednání AS FEL ZČU.
Přítomno: 15 členů AS FEL
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 – Usnesení bylo přijato.

2. Informace o RICE
Děkan Jiří Hammerbauer oznámil, že právě hořelo v nové budově RICE. Požár vznikl při
svařování a lepení lina v zasedačce ve 4. patře. Škoda není velká. Budova RICE je již
zkolaudována. 27. listopadu 2015 byla provedena kolaudační prohlídka. Bylo nalezeno
14 závad, které musely být odstraněny. 8. prosince byl vydán kolaudační souhlas, který děkan
poskytl senátorům k nahlédnutí. 31. prosince končí financování prostřednictvím VaVpI. Byla
získána podpora z Národního programu udržitelnosti (NPU), ale NPU byl krácen asi o 20 %.
Na RICE bude probíhat série kontrol. Se zhotovitelem stavby RICE smlouva nekončí, existují
bankovní záruky. Smlouva pokrývá i penále za neplnění. Kontrolní dny budou na stavbě
probíhat dále. Administrativní budova je téměř dokončena a připravena na předání.
V jednotlivých místnostech se opakují stále tytéž závady, které musí být odstraněny. Hala se
bude předávat naposledy, nejsou provedeny zkoušky technologií, není řídicí systém. Hala
bude muset projít zkušebním provozem. Do administrativní budovy se předpokládá
přestěhování v únoru až březnu 2016.
Předseda senátu Jiří Basl otevřel diskusi a zeptal se na vstup do RICE. Děkan informoval, že
vstupů do RICE je víc, průchod z kancelářského objektu bude na JIS karty. JIS karty zatím
v objektu RICE nefungují. Existují tři generální klíče a tam, kdy již jsou věci FEL, jsou
vyměněny zámky a klíče mají pověřené osoby.
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Senátor Kubík poznamenal, že chybí podhledy. Senátor Tureček sdělil, že je pracovníci právě
tvoří. Děkan to potvrdil a doplnil, že skončila smlouva a za pozemek pod stavebními buňkami
bude požadován nájem.
Senátor Kotlan měl otázku k parkovišti. Děkan objasnil, že na druhé parkoviště je vjezd přes
provizorní parkoviště. Provizorní parkoviště se takto nazývá, protože v místě parkoviště měl
původně stát parkovací dům.
Senátorka Jiřičková se dotázala, zdali mezi katedrami a RICE může dojít k výpomoci a
budou-li katedry moci využít nové technologie RICE. Děkan vysvětlil, že za každou laboratoř
bude zodpovědná osoba, která bude znát strojový čas. S tímto zodpovědným pracovníkem se
lze domluvit na použití vybavení laboratoří.
Předseda senátu ukončil diskusi.

3. Informace o průběhu voleb do AS FEL a AS ZČU
Předseda senátu Jiří Basl informoval o průběhu voleb. Výsledky voleb jsou na nástěnce.
Předseda senátu přečetl jména zvolených senátorů do AS FEL a informoval, že výsledky
voleb do AS ZČU jsou na úřední desce. Děkan pozve nově zvolené senátory do AS FEL na
ustavující schůzi 6. ledna 2016 ve 12 hodin.
Senátor Polcar měl připomínku ke kandidátům doktorského studia do AS ZČU. Za FEL jich
bylo mnoho, hlasy voličů se roztříštily a nebyl zvolen nikdo z FEL. Předseda senátu souhlasil
a vysvětlil, že volby doktorandů do AS ZČU probíhaly jeden den na Borech a jeden den
v centru města. Senátorka Fejfarová poznamenala, že volební účast doktorandů z FEL byla
největší. Předseda senátu Basl informoval, že celkově je účast ve volbách na FEL malá –
14,6 %, ale oproti ostatním fakultám je v podstatě velká. Senátor Blecha připomněl, že
zaměstnanci zřejmě nebyli o volbách informováni mailem.

4. Zhodnocení činnosti AS FEL v období 2014 – 2015
Senátor Polcar poznamenal, že někteří senátoři byli opět zvoleni, přestože jejich účast na
zasedáních je velice nízká. Předseda senátu Basl vysvětlil, že někteří senátoři mají v době
zasedání bohužel výuku. Lze provést statistiku účasti na zasedáních.
Předseda senátu Jiří Basl poděkoval senátorům za práci v akademickém senátu FEL
během toho volebního období.
Děkan FEL Jiří Hammerbauer také poděkoval senátorům za jejich činnost v senátu
v uplynulém volebním období a konstatoval, že s některými senátory se bude těšit na
spolupráci i v dalším volebním období. Popřál senátorům pěkné vánoční svátky a dobrý start
do nového roku.
Předseda senátu následně zasedání akademického senátu FEL ukončil.
SCHVÁLENÁ USNESENÍ
1/1 Akademický senát Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni
schvaluje program jednání AS FEL ZČU.

V Plzni 17. prosince 2015
Zapsala: Lenka Šroubová
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PREZENČNÍ

LISTINA

ze zasedání AS FEL ZČU dne 16. 12. 2015
Jméno a příjmení

Pracoviště

Podpis

Basl Jiří, Ing., Ph.D.

KAE

přítomen

Kubík Zdeněk, Ing., Ph.D.

KAE

přítomen

Jiřičková Jana, Ing., Ph.D.

KEE

přítomna

Rot David, Ing., Ph.D.

KEE

přítomen

Blecha Tomáš, Ing., Ph.D.

KET

přítomen

Tureček Oldřich, Ing., Ph.D.

KET

přítomen

Kindl Vladimír, Ing., Ph.D.

KEV

přítomen

Fořt Jiří, Ing., Ph.D.

KEV

přítomen

Polcar Petr, Ing., Ph.D.

KTE

přítomen

Kotlan Václav, Ing., Ph.D.

KTE

přítomen

Šroubová Lenka, Ing., Ph.D.

KTE

přítomna

Glasberger Tomáš, Ing., PhD.

RICE

přítomen

Molnár Jan, Ing., Ph.D.

RICE

omluven

Holý Jaroslav, Ing.

Dr.

přítomen

Fejfarová Hana, Bc.

Stud.

přítomna

Kratochvíl Pavel, Bc.

Stud.

přítomen

Brych David, Bc.

Stud.

omluven

Lemeš Lukáš

Stud.

omluven

Přítomní hosté
Jméno a příjmení
Hammerbauer Jiří, Doc. Ing. Ph.D.

Pracoviště
DFEL

