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ZÁPIS 37. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 26. 6. 2014 
 

Mí sto zaseda ní : mí stnost 117A – FA VUT v Brne , Por í č í  5 
zač a tek jedna ní : 9:11, koneč jedna ní : 10:15 

 
Program zaseda ní : 
 
1. Zaha jení  zaseda ní  a sčhva lení  programu 37. r a dne ho zaseda ní   
2. Volba mí stopr edsedy AS FA VUT v Brne  
3. Usnesení  k Na vrhu rozpoč tu FA 2014 
4. Dopln ují čí  volby do studentske  komory AS VUT.  
5. Ru zne  
6. Za ve r 
 
 
Pr í tomni: 
 
Členové AS FA VUT v Brně:  
doč. Ing. arčh. Gabriel Kopa č ik, Dr.  
Ing. arčh. Jan Kratočhví l - pr edseda AS FA  
Bč. Kater ina Kunzova   
Ing. arčh. David Mikula s ek  
doč. Ing. Monika Petr í č kova , Ph. D.  
Ing. arčh. Jan Sočhor  
doč. Ing. arčh. Maxmilia n Wittmann, Ph. D.  
Ing. arčh. BčA. Barbora Pones ova , Ph. D.  
MgA. Jan S eba nek  
Bč. Petr Kola č ek 
 
Hosté: 
Doč. Ing. arčh. Iva Poslus na  Ph.D., statuta rní  za stupče de kana 
Mgr. Filip Havlí č ek, tajemní k FA VUT 
Ing. arčh. Bohumila Hybska , č lenka AS VUT  
Tereza Kvapilova  – zapisovatelka AS FA  
 
Omluveni: 
Ing. arčh. Mičhal Kris tof  
Ing. arčh. Jan Sočhor  
Bč. Roman Z enaty   
 
 
PRŮBĚH ZASEDÁNÍ 
 
Zahájení zasedání 
 
Pr edseda AS FA VUT v Brne  (da le AS) zaha jil 37. r a dne  zaseda ní  Akademičke ho sena tu a pozdravil 
pr í tomne  hosty.  
 
1. Schválení programu 37. řádného zasedání AS FA VUT v Brně 
 
Pr edseda AS sezna mil sena t s na vrhem programu 37. r a dne ho zaseda ní . 
 
Program zaseda ní : 
 
1. Zaha jení  zaseda ní  a sčhva lení  programu 37. r a dne ho zaseda ní   
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2. Volba mí stopr edsedy AS FA VUT v Brne  
3. Usnesení  k Na vrhu rozpoč tu FA 2014 
4. Ru zne  
5. Za ve r 
 

 

USNESENÍ 
 
Hlasování o programu 36. řádného zasedání AS FA VUT v Brně: 
 
9 pro návrh, 0 proti návrhu, zdržel se hlasování – 1, (Ing. arch. BcA. Barbora Ponešová, Ph. D. ) 
Program byl schválen. 

 
2. Volba místopředsedy AS FA VUT v Brně 
 
Pr edseda AS informoval pr í tomne  o postupu pr i volbe  mí stopr edsedy AS FA VUT v Brne . Zeptal se 
vs ečh pr í tomny čh sena toru , zda si pr ejí  kandidovat na post mí stopr edsedy AS. Jediny  kdo souhlasil, 
byla Bč.  Kater ina Kunzova . Probe hlo hlasova ní .  
Vy sledek: 8 hlasovačí čh lí stku  platny čh, 1 neplatny . Mí stopr edsedkyní  AS FA VUT v Brne  se stala  Bč. 
Kater ina Kunzova . 
 
 
3. Usnesení k Návrhu rozpočtu FA 2014 
 
Pr edseda AS zaha jil rozpravu na toto te ma. Na sledne , kdyz  z a dna  rozprava neprobe hla, pr ednesl 
usnesení  o rozpoč tu. 
 

USNESENI : 
 
AS FA sčhvaluje na vrh rozpoč tu FA VUT v Brne  na rok 2014, verzi pr edloz enou dne 24. č ervna. 
 
6 pro návrh, 1 proti návrhu (Bc. Kateřina Kunzová), zdrželi se hlasování  - 3 (MgA. Jan Šebánek, doc. Ing. 
Monika Petříčková, Ph.D., Ing. arch. Jan Kratochvíl) 

 

 
4. Doplňující volby do studentské komory AS VUT.  
 
Pr edseda AS zaha jil rozpravu na toto te ma.  Rozprava se ty kala pr edevs í m nad termí nem voleb. 
Vzhledem k tomu, z e s kolní  rok zač í na  22. za r í , AS se shodl na pr edbe z ne m termí nu 1. 10. 2014. 
Pr edseda AS navrhl, z e nejprve projedna  čelou situači s pr edsedou AS VUT, jelikoz  vzhledem k 
pouhe mu me sí č ní mu manda tu, ktery  by č ekal na hradní ka vzes le ho z dopln ují čí čh voleb, vidí  jako 
nejvhodne js í  dopln ují čí  volby neuskuteč nit a doplnit sena t az  z na sledny čh voleb regule rní čh.  
 

 
5. Různé 
 
Ing. arčh. Hybska  informovala AS FA o de ní  v AS VUT, konkre tne  o sčhvalova ní  dodatku  k rozpoč tu. 
 
Pr edseda AS se dota zal na situači ohledne  jmenova ní  de kana. Dočentka poslus na  Poslus na  uvedla, z e 
pr í s tí  ty den se bude konat sčhu zka rektora s kandida tem na jmenova ní  de kanem a vs emi dočenty a 
profesory FA s u vazkem 0,7 a vys s í m. 
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6. Závěr 
 
Probe hla rozprava ohledne  termí nu dals í ho zaseda ní . Jako toto bylo zvoleno 10. č ervenče 2014  v 
10:00, mí stnost A117, s tí m, z e program bude pru be z ne  doplne n. 
 
Pr edseda AS se dota zal pr í tomny čh sena toru , zda mají  k programu ne jake  pr ipomí nky. Nikdo 
pr ipomí nky neme l. Pr edseda AS pr ednesl usnesení  o termí nu a mí ste  kona ní  38. zaseda ní  AS FA VUT 
v Brne  a sena t pr ikroč il k hlasova ní . 
 

USNESENI : 
 
37. zaseda ní  AS FA VUT probe hne dne 10. 7. 2014, v 10:00 v mí stnosti A17 
 
10 pro návrh, 0 proti návrhu, zdržel se hlasování – 0 
 

 
Koneč 
 
 
Zapsala:  Tereza Kvapilová      Dne 23. 6. 2014 
 
Verifikoval: Ing. arch. Jan Kratochvíl      Dne: 9. 7. 2014 
 


