Zápis č. 2
ze zasedání Grémia děkanky, konaného 26. 6. 2017

Přítomni: dle prezenční listiny

1. Kontrola zápisu č. 1/2017 – bez připomínek
2. Informace z KR ČVUT – prod. Máca
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

výpověď z budov VŠCHT (Zikova ul.) – k 31.8. 2017
pozemky VŠCHT na Vítězném nám. – VŠCHT nemá zájem o prodej
budova ČVUT-CIIRC – po dopracování vyjmutých ploch bude potvrzena definitivní kolaudace
Betlémský palác – jednání o nájemní smlouvě (dluh na nájmu u stávajícího nájemce)
Ústřední knihovna ČVUT – nutno řešit její setrvání v budově NTK
Metodika rozpisu příspěvku a dotací na r. 2017 (návrh na oddělení části 10 mil. Kč z RVO
k financování CIIRC a UCEEB), bude předložena na červnovém zasedání AS ČVUT.
Fond celoškolských aktivit – předpokládá se částka 2 mil. Kč
Rozvojové projekty – nutno předložit do konce prvního týdne v září 2017
IP projekty 2018 – předložení návrhů do 31.8. 2017
Cena rektora – možno podávat návrhy
upozornění na platnost evropské směrnice na ochranu osobních údajů
jednání o nové Kolektivní smlouvě 2018-2020
návrh na zvýšení tarifu – u tř. 1- 8 o 8,5%, u tř. 9 - 13 o 3%
od 1.7. 2017 se VŠ stanou orgánem veřejné moci
Expo 2020 – možnost zapojení Fakulty stavební (téma: fotovoltaika a vodní zdroje)
ředitelkou nakladatelství ČVUT se stala PhDr. Vladimíra Kučerová
diskuse k ustanovení Rady pro vnitřní hodnocení
ESF projekty

3. Pedagogická činnost
Prod. Máca podal následující informace:
•
přijímací řízení do bc. mgr. studia – pro příští ak. rok je odhadováno, že na Fakultě stavební bude
studovat přibližně stejný počet studentů jako v letošním roce
•
výsledky QS World University Rankings 2016/2017 – hodnocení po oborech, v druhé padesátce se
z českých vysokých škol umístily pouze obory: FSv – obor „Civil and Structure Engineering“ a
z Univerzity Karlovy obor „Geography“

4. Věda a výzkum
Prod. Hájek podal následující informace:
•
hodnocení studentů doktorského studia
otevřeno 12.6. 2017
termíny: 16.10. 2017 – doktorand +školitel (24:00), 23.10. 2017 – vedoucí katedry (12:00)
•
hodnocení RVVI 2015
•
hodnocení QS World University Rankings 2016/2017
•
body za impaktované publikace a citace
•
sběr dat pro nové hodnocení RVVI
připravit výsledky k hodnocení komisí – cosi jako dřívější druhý pilíř
bude třeba dodat až 10% z počtu nebibliometrizovatelných výsledků
odhadem za FSv – cca 70 výsledků
termín: září 2017
prod. Hájek požádal vedoucí kateder, aby do 30. 6. 2017 určili a nahlásili Ing. Hamarové (VaV)
zástupce katedry, který s ní bude v této záležitosti komunikovat
•
V3S – Statistiky doktorského studia (podle počtu výkonu RVVI na doktoranda)
•
SGS – prezentace výsledků (Slaměný dům)

5. Rozvoj

Prod. Čiháková podala následující informace:
•
IP (dříve RPMT) – MŠMT poslalo 3/10 na projekty, financování je postupné
•
Fakulta stavební přispívá dofinancováním IP
•
změny v IP – žádosti jako obvykle řešit před realizováním změny
•
FCA – Fond celoškolských aktivit – výběr projektů ještě nebyl ukončen – možné sledovat web
ČVUT – Rozvojové projekty
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6. Zahraniční styky
Prod. Pavelka podal následující informace:
•
možnost dofinancování výjezdů na obhajoby z finančních zdrojů Rektorátu – FSv čerpá pravidelně
•
mobilita Erasmus + - možnost se přihlásit na příští ak. rok – stále jsou volná místa
•
informace o zahraničních návštěvách z univerzit v Ománu a Pekingu – podepsání smluv o
spolupráci
•
Letní škola 2017 (4.- 8. 9. 2017) Univerzita Split – možnost se přihlásit (2-3 účastníci) – možný
příspěvek fakulty

7. Výstavba
Prod. Šenberger podal následující informace:
•
otevření odpočívárny pro studenty
•
získání stavebního povolení pro rekonstrukci 2 poslucháren v budově B a rekonstrukci budovy H
(„domečku“)
•
připravené jsou projekty na následující akce:
rekonstrukce vzduchotechniky v budově A
rekonstrukce WC v přízemí budovy A
rekonstrukce parovodu v 1.NP budovy C
rekonstrukce čítárny FSv
•
pozastavení VŘ na projektanta rekonstrukce budovy B
•
příprava projektu (OP VVV) – rekonstrukce vodárenské haly (příprava VŘ na projektanta)

8. Hospodaření
Ing. Vlasák podal následující informace:
•
rozdělování finančních zdrojů MŠMT – nelze realizovat rozpis fakultních zdrojů, doposud není
schválen Rozpis zdrojů NIV z úrovně ČVUT
•
k čerpání zdrojů FSv v období do schválení fakultního rozpisu NIV – tajemník doporučil vedoucím
kateder čerpat zdroje na úrovni roku 2016
•
byla zdůrazněna skutečnost, že dnem 1. 7. 2017 vstupují v platnost sankce za nesprávně
zveřejňované smlouvy a objednávky. V tomto smyslu byla písemně předána informace všem
zaměstnancům fakulty. Vedoucí kateder byli požádáni o maximální pozornost při uzavírání
smluvních vztahů z pohledu povinnosti zveřejňování dle příslušného zákona, v souladu s příkazem
paní děkanky č.3/2016.
•
informace o zprovoznění parkoviště za budovou D

9. Různé
•

•
•
•
•

Ing. Gallová- podala následující informace:
„Noc vědců“- téma: mobilita- žádost o spolupráci K136
„Festival vědy“ – téma: technika pro zdraví – žádost o spolupráci kateder
časopis Tecnicall č.2 – bude celý věnován Fakultě stavební, žádost o příspěvky do tohoto
čísla ve spolupráci s katedrami
sdílení informací na webu
zveřejňování nabídek firem z oboru na webových stránkách
prof. K. Kabele – náměty k propagačním předmětům FSv
děkanka FSv – upozornila na nutnost věnovat pozornost způsobu zveřejňování smluv do
Registru smluv
doc. Liška – Cena Europa Nostra pro projekt NAKI
Ing. Líbenek – upozornil na provádění rekonstrukce síťových rozvodů – harmonogram prací byl
rozeslán e-mailem, žádost o přípravu kanceláří a učeben na rekonstrukci

Termín příštího zasedání GD bude stanoven dodatečně.

prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., v. r.
děkanka

Zapsala: M. Vavřinová
V Praze dne 28. 6. 2017
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