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ZÁPIS 38. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 7. 2014 
 

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

 
Program zaseda ní : 

1. Zaha jení  zaseda ní  a sčhva lení  programu 38. r a dne ho zaseda ní   
2. Ru zne  
3. Za ve r 
 
 
Pr í tomni: 
 
Členové AS FA VUT v Brně:  
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.  
doč. Ing. arčh. Maxmilia n Wittmann, Ph.D.  
Ing. arčh. BčA. Barbora Pones ova , Ph.D.  
 
Hosté: 
doč. Ing. Miloslav Meixner, CSč. – č len AS VUT  
 
Omluveni: 
Bč. Petr Kola č ek 
Ing. arčh. Mičhal Kris tof  
MgA. Jan S eba nek  
 
Nepřítomni: 
Mičhael Gabriel 
doč. Ing. arčh. Gabriel Kopa č ik, Dr.  
Ing. arčh. Jan Sočhor  
Bč. Roman Z enatý   
 
 
PRŮBĚH ZASEDÁNÍ 
 
1. Zahájení zasedání 

Pr edseda AS FA VUT v Brne  (da le AS) zaha jil 38. r a dne  zaseda ní  Akademičke ho sena tu, pozdravil 
pr í tomne  hostý a konstatoval, z e sena t není  usna s ení sčhopný  z du vodu nepr í tomnosti nadpolovič ní  
ve ts iný č lenu  AS. 
 
2. Různé 

Pr edseda výzval k rozprave  na te ma ru zne , avs ak nikdo z pr í tomný čh se do diskuse nezapojil. 
 
3. Závěr 

Vzhledem k neusna s ení sčhopnosti nebýlo moz ne  usne st se na termí nu pr í s tí ho r a dne ho zaseda ní  AS. 
Dals í  zaseda ní  tedý bude mimor a dne  a svola  jej pr edseda AS na z a dost min. jedne  tr etiný č lenu  AS. 
 
 
Zapsal:   Ing. arch. Jan Kratochvíl  Dne 10. 7. 2014 


