
Zápis z jednání AS FA VUT ze dne 23. 3. 2004 
 
Místo zasedání:   zasedací místnost děkanátu FA, Poříčí 5, Brno 
Datum a čas konání:  23. března 2004, 1500 hod 
 
Přítomni:  Jiří Knesl, Václav Kocián, Petr Kostiha, Jakub Kynčl, Zdeňka Lhotáková, 

Daniel Němeček, Alois Nový, Radek Sátora,  
Nepřítomni:  Lenka Burgerová, Jan Foretník (omluven), Karel Doležel (omluven), Aleš 

Navrátil, Milan Stehlík (omluven) 
Hosté:  student II. ročníku Pavel Röder (celou dobu), Ing. arch. Ladislav Mohelník (od 

začátku do bodu 7.) 
 
Program zasedání: 

1. Kontrola zápisu z 17.2.2004 
2. Stav plnění usnesení 
3. Dlouhodobý záměr VUT a FA 
4. Výroční zpráva o činnosti FA 
5. Dislokace FA 
6. Příprava rozpočtu 
7. Kauza Snášel versus studenti FA - informace 
8. Různé 
9. Termín, místo a návrh předběžného programu příštího zasedání AS FA 
 

Popis průběhu zasedání: 
ad 1/ Schváleno bez připomínek. 
ad 2/ K tomuto dni jsou veškerá usnesení splněna. 
ad 3/ Kynčl přednesl zprávu z jednání o dlouhodobém záměru VUT u děkana FA, kterého 

se za VUT zúčastnili Prof. Rais a Prof. Ondráček a za FA Doc. Chybík, Ing. arch. 
Ryšavá, Ing. Krnáč a Ing. arch. Kynčl. Žádný ze záměrů VUT není v rozporu 
s prioritami fakulty ani s akcemi projednávanými v AS FA.  

ad 4/ Knesl otevřel otázku výroční zprávy FA. Jednou ze zákonných povinností senátu je 
kontrola výroční zprávy. Knesl vznese dotaz na děkana. 

ad 5/ Kynčl informoval o tom, že děkan seznámil zástupce dislokační komise se záměrem 
zbudovat z rohové učebny vedle knihovny klasickou přednáškovou místnost se 
zatemněním a projekční technikou (bude také provedena příprava na pozdější 
osazení vzduchotechniky). Dále Kynčl informoval o několika dalších otázkách 
týkajících se dislokace: nástěnky budou zhotoveny na chodbách do konce dubna, 
dislokační komise otevře v nejbližší době další nedořešené otázky (skříňky pro 
studenty, věšáky v aule, využití prostorů v 2.np v budově B).    

ad 6/    Rozpočet FA se připravuje. Nejdřív jej prostuduje ekonomická komise AS FA a pak 
ho předloží celému senátu. 

ad 7/    Knesl informoval o průběhu soudního sporu našich bývalých studentů s arch. 
Snášelem. Další stání proběhne ve čtvrtek 15.4.2004 v 900. 

ad 8/    a/ své členství v AS FA, AS VUT ukončila Lenka Burgerová. V AS FA ji nahradí  
1. náhradník Sanko Šejk, v AS VUT 1. náhradník Pavel Kvintus, v dislokační komisi 
AS FA Václav Kocián. 

 b/ Knesl navrhl, aby úvazkové hodiny učitelů - senátorů byly v příštích semestrech 
přerozděleny dle skutečné aktivity jednotlivých senátorů a ne paušálně. 

 c/ V počítačové učebně je nainstalován software Nemetschek na dvou PC. V příštím 
roce by měl být již v celé jedné učebně. Dále je technicky vyřešena možnost 
umisťování vlastních počítačů v ateliérech. 

 d/ Sátora přednesl projekt „studentské skříňky“, kam by studenti mohli dávat různé 
náměty a připomínky. O provoz skříňky by se starali studentští zástupci v AS FA.  
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 e/ Lhotáková informovala, že proběhne výjezd legislativní komise AS VUT, která 
harmonizuje stávající legislativu. 

 f/ Nový zopakoval svůj požadavek, aby vedení předložilo provozní řád modelového 
centra. 

 g/ AS FA obdržel dopis od arch. Mohelníka. Obsah dopisu bude předmětem jednání 
dalšího zasedání AS FA. 

ad 9/    Příští zasedání senátu proběhne 13.4.2004 v 1600 v zasedací místnosti děkana FA. 
  
 
Usnesení: 
ad 4/ Knesl vznese dotaz na děkana ohledně výroční zprávy FA za rok 2003.  
ad 4/ Kynčl bude informovat děkana o zamýšlených tématech dislokace.  
 
Seznam příloh zápisu: 

- Dopis arch. Mohelníka AS FA 
 
 
 
 
 

Jiří Knesl, Jan Foretník, 
předseda AS FA VUT místopředseda AS FA VUT 

Zápis z jednání AS FA VUT ze dne 23.3.2004  list 2 / 2 


	Zápis z jednání AS FA VUT ze dne 23. 3. 2004

