Zápis ze zasedání Akade mického senátu FLD ýZU v Praze
Datum jednání:
ýas zahájení:
Místo konání:

25. 3. 2014
14:00
zasedací místnost FLD

PĜítomni: Prof. Ing. Jaroslav ýervený, CSc., Ing. Jan Bomba, Ph.D., doc. Ing. Oto Nakládal,
Ph.D., Ing. Ivana Tomášková, Ph.D., Ing. Petr VopČnka, Ing. Tereza Kolbabová, Bc. Jakub
M artinisko, Bc. JiĜí Procházka, Bc. Tomáš Svoboda, doc. Ing. M artin Böhm, Ph.D

Z jednání omluveni: doc. Ing. M iroslav Svoboda, Ph.D., doc. Ing. M ilan LstibĤrek, M Sc,
Ph.D.
Hosté: Prof. Ing. M arek Turþáni, PhD.
Ing. JiĜí M acháþek
Program jednání:
1. Kontrola zápisĤ z pĜedchozích jednání
2. Schvalování rozpoþtu FLD
3. Aktualizace dlouhodobého zámČru rozvoje Fakulty lesnické a dĜevaĜské pro rok 2014
4. RĤzné

1. Kontrola zápisĤ z pĜedchozího jednání
Výsledek hlasování:
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Kontrola podoby zápisĤ byla schválena.
2. S chvalování rozpoþtu
Seznámení senátu s rozpoþtem FLD pro rok 2014 - prof. Turþáni / Ing. M acháþek. Informace
o hospodaĜení FLD v roce 2013 – Ing. M acháþek. Podrobné seznámení s jednotlivými
položkami rozpoþtu – Ing. M acháþek.
Výsledek hlasování:
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Rozpoþet FLD na rok 2014 byl schválen.
3. Aktualizace dlouhodobého zámČru rozvoje Fakulty lesnické a dĜevaĜské pro rok 2014
PĜedstavil prof. Turþáni.
Výsledek hlasování:
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Dokument byl schválen.

PĜíloha þ.1
Harmonogram doplĖujících voleb zástupcĤ z Ĝad FLD do AS ýZU a složení volební
komise studentské komory pro rok 2014.
DĤvod vyhlášení:
DĤvodem vyhlášení doplĖujících voleb do AS ýZU (dle. þlánku 2. odst. 2 Volebního a
jednacího Ĝádu AS ýZU) je absence náhradníkĤ do AS ýZU za FLD z Ĝad þlenĤ studentské
komory.
•

Volební komise pro volební obvod „studenti“
Bc. JiĜí Procházka (vedoucí) e-mail: XPROJ711@studenti.czu.cz
Bc. Tomáš Svoboda
Bc. Jakub M artinisko

Harmonogram, prĤbČh a organizace voleb:
1.4.2014
1.4.-16.4.

17.4.-18.4.

22.4.
5.5.-6.5.

7.5.2014

Vyhlášení doplĖujících voleb do A S ýZU ve studentské komoĜe za FLD .
Navrhování kandidátĤ do AS ýZU. Urna pro sbČr kandidátĤ je umístČna u
vstupu do budovy FLD. U kandidátĤ uvádČjte jméno, pĜíjmení, roþník, obor
studia.
Získávání souhlasu s kandidaturou do AS FLD. Informace o tom, že byli
kandidáti navrženi do AS bude studentĤm zaslána na jejich studentský e-mail.
Souhlas s kandidaturou kandidát stvrdí nejpozdČji do 24 hodin od doby, kdy
jim byla tato informace zaslána. SvĤj souhlas zasílají kandidáti e-mail na email vedoucího volební komise (XPROJ711@studenti.czu.cz).
ZveĜejnČní kandidátní listiny.
DoplĖující volby do AS ýZU za FLD ve studentské komoĜe. Volby budou
probíhat 5.5. a 6.5. vždy mezi 10:15-12:45 u vstupu do budovy FLD. Volební
lístky se jmény všech kandidátĤ v abecedním uspoĜádání a struþnou informací
o zpĤsobu úpravy volebního lístku budou vydávány þleny volební komise
oprávnČným voliþĤm bezprostĜednČ pĜed volbou. Po pĜedložení platného
dokladu totožnosti oznaþí þlenové volební komise v seznamu voliþĤ volícího
þlena akademické obce a vydají mu volební lístek. Po úpravČ umožní volícímu
vhození volebního lístku do volební urny.
ZveĜejnČní výsledkĤ doplĖujících voleb do AS ýZU za FLD ve studentské
komoĜe.

NáplĖ þinnosti volební komise:
1. Volební komise je zĜízena na dobu prĤbČhu doplĖujících voleb do AS ýZU pro rok 2014
voleb, tedy na dobu 1.4.2014. – 7.5.2014
2. Volební komise Ĝídí a organizují prĤbČh voleb v rámci pĜíslušného volebního obvodu dle
schváleného harmonogramu voleb.
3. dle þlánku III odstavce 3 Volebního a jednacího Ĝádu FLD Ĝeší pĜípadné námitky proti
regulérnosti voleb.

