Zápis z řádného zasedání AS LDF MZLU v Brně
konaného dne 15. května 2006
Přítomni:
Ing. Karel Drápela, CSc., Ing. Josef Feuereisel, Ph.D., Doc. Dr. Ing. Petr Horáček, Dr. Ing. Jan
Kadavý, Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc., RNDr. Petr Rádl, Ing. Luboš Úradníček, CSc., Bc. Pavel
Skřebský, Ondřej Szkandera, Bc. Lukáš Urban, Ing. Pavel Samec, Ing. Jan Šrajer, Doc. Dr. Ing. Libor
Jankovský, Doc. Ing. Klement Rejšek, CSc., Bc. Petr Mrnuštík, Michaela Čermáková
Omluveni:
Doc. Dr. Ing. Petr Maděra
Hosté:
Doc. Ing. Ladislav Slonek, CSc., Ing. Jiří Rotrekl
Program:
1.
2.
3.
4.

schválení zápisu ze zasedání AS dne 10.4. a 24.4. 2006
projednání a schválení rozdělení finančních prostředků LDF pro rok 2006
projednání a schválení změn členů disciplinární komise LDF
různé

Jednání zahájil a vedl předseda AS LDF Horáček. V úvodu jednání byl schválen program (15 pro, 0
proti, 0 se zdrželi)
Ad 1)
Po drobných úpravách byl schválen zápis z jednání AS dne 10.4. 2006 (13 pro, 0 proti, 2 se zdrželi) a
přeformulování zápisu do jednoho bodu zápis z jednání AS 24.4. 2006 (15 pro, 0 proti, 0 se zdržel)
Před projednáváním bodu 2 se dostavil Úradníček - počet přítomných členů AS je 16
Ad 2)
Ve svém úvodním slově děkan LDF navrhl stažení tohoto bodu z projednávání v AS. Návrh vychází z
předchozího jednání s předsedou AS na základě něhož bude dokument přepracován a znovu předložen
AS k projednávání 29.5. 2006
Usnesení:
AS vzal na vědomí vystoupení děkana LDF a usnesl se, že se k projednávání Rozdělení
finančních prostředků LDF pro rok 2006 sejde 29.5. 2006 ve 13.00 (16 pro, 0 proti, 0 se
zdržel)
Ad 3)
Děkan LDF předložil AS návrh na rozšíření členů komise o členy Pavla Zavackého a Petra Pelikána,
a návrh na uvolnění Bc. Pavla Müllera, který v tomto akademickém roce absolvuje. Navrhovaní
studenti se svým členstvím v disciplinární komisi souhlasí. Urban vznesl připomínku, že na UIS
nejsou zveřejněny fotografie těchto studentů, což by vzhledem k jejich veřejné funkci bylo vhodné. V
průběhu diskuze byl návrh děkana na rozšíření disciplinární komise rozšířen o Prof. Ing. Petra
Kantora, CSc..
Usnesení:
AS schválil nové členy disciplinární komise , Prof. Kantora a studenty Zavackého a
Pelikána, a současně uvolnil z členství Bc. Müllera (16 pro, 0 proti, 0 se zdržel).

Ad 4)
a) termín setkání AS s akademickou obcí
Usnesení:
AS stanovil termín setkání s akademickou obcí na 19.6. 2006 ve 14.00 (11 pro, 0 proti, 5
se zdrželi)
b) Zástupce studentů vznesl dotaz na děkana LDF, zda je možné získat z prostředků fakulty příspěvek
na občerstvení a obsluhu zkušební komise při státních zkouškách. Děkan odpověděl, že občerstvení
není povinné, tudíž není možné na něj požadovat finanční prostředky. Z prostředků fakulty je možné
uhradit maximálně kávu a čaj.
c) Děkan LDF seznámil AS se situací ohledně jmenování proděkana pro pedagogickou činnost
dřevařských studijních programů. Místo proděkana zůstává i nadále přes veškeré úsilí vedení LDF
neobsazeno.
d) Děkan LDF opětovně seznámil AS s možností výjezdu cca 10 studentů do Jekatěrinburgu, přičemž
kladl důraz na vhodnost spolupráce s tamní univerzitou. Obrátil se na studentskou část AS s prosbou o
pomoc při zajištění výjezdu, která mu byla také přislíbena.
e) Dále děkan stručně informoval AS o dalších zahraničních aktivitách LDF v nadcházejících
měsících.
f) AS vznesl dotaz na děkana LDF ohledně zařazení konzultačního střediska v Hranicích do
organizační struktury LDF a po krátké diskuzi dospěl k usnesení:
Usnesení:
AS navrhl děkanovi LDF doplnění statutu ve věci výuky studentů bakalářského studijního
programu Lesnictví (v kombinované formě) na SLŠ v Hranicích a ŠLT Trutnov (15 pro, 0
proti, 1 se zdržel).

Předseda AS zasedání ukončil.

Doc. Dr. Ing. Petr Horáček
předseda AS LDF
Zapsala: Ing. Eva Přemyslovská

