
Zápis ze schůze ekonomické komise senátu MFF UK, konané dne 9. září 2003 
 
Přítomni: Zvára, Pešička, Tichý 
Omluveni: Zimmermann, Jelínek (omluvili se), Chovanec (student, ještě nepřijel na kolej), 
Hric (pravděpodobně na dovolené) 
 
Program zasedání:  
Na programu byl jediný bod a sice projednání návrhu závěrky za první pololetí 2003, kterou 
předložil tajemník MFF UK k projednání v senátu MFF UK dne 5.9. 2003 
 
Kolega Zimmermann sdělil, že k závěrce tak, jak je předložena, nemá žádné připomínky. 
Kolega Jelínek se v současné době účastní mezinárodní konference. 
 
Připomínky M. Tichého k projednání na schůzce s panem tajemníkem MFF UK dne 17.9.: 

• zvýšené čerpání střediska 700 je v závěrce dostatečně komentováno 
• prosím o vysvětlení co je to „stravovací zařízení MS“ - je již hotovo? V tomto 

stravovacím zařízení má být paní Starostová vedoucí? 
• rekonstrukce 1. NP v Tróji není v tabulce stavebních akcí na rok 2003 (asi je zahrnuto 

v 1. řádku - odstranění povodňových škod) - jaký je předpokládaný termín zahájení 
této rekonstrukce? 

• rozvody ústředního topení Karlov (strana 5 závěrky nahoře, navýšení rozpočtu) - 
nezdá se na první pohled, že by se tyto nějak podstatně rekonstruovaly 

 
Ze schůzky EK senátu MFF UK vyplynuly ještě další náměty pro diskusi s panem 
tajemníkem dne 17.9. 
 

• jsou ještě jiné fakultní akce sponzorované - kromě laboratoře Karla Urbánka? 
• zajímalo nás, co je to registrace investičních záměrů, speciálně zda registrace už 

znamená peníze v bance, nebo zda se pak ještě na peníze musí čekat 
• středisko 906, v rozpočtu je poznámka „dary“, v závěrce poznámka „dary“ není a čísla 

si neodpovídají (pravděpodobně přidáno z rozpočtu režie 2600 tis Kč) 
• strana 5, 6. řádek shora, formulace „situace umožnila“ - o jakou situaci se jedná? 
• do jaké míry hrozí „překročení vlastních zdrojů“ - strana 5 
• na senátě by bylo třeba komentovat koncepci výstavby fakulty - zdá se, že schází, 

bourají se nově vymalované zdi, ničí se nově zrekonstruované rohožky apod. 
• proč se nechce stravovací středisko MS pronajímat a chce se provozovat ve vlastní 

režii - tato otázka je  EK AS zcela jasná, ale možná by se měla komentovat na senátě 
• položka „Tržby“ v závěrce - je to skutečně o tolik více jen kvůli konferencím? 
• stavební akce - Karlín, investice, v rozpočtu je číslo 3500, v závěrce 5339; prosíme o 

vysvětlení postupu, jak číslo 5339 vzniklo 
• Obecná poznámka. Na viditelná místa budov v Tróji a v Karlíně by se měly umístit 

tabulky vyznačující úroveň vodní hladiny při kulminaci povodně v srpnu 2002. 
 
Návrh bodů do usnesení: 

• Senát MFF UK bere na vědomí „Závěrku hospodaření MFF UK ke 30.6. 2003“. 
• Senát MFF UK schvaluje investiční rozpočtové úpravy tak, jak byly předloženy 

vedením fakulty v závěrce hospodaření MFF UK za 1. pololetí 2003. 
• Senát s uspokojením konstatuje, že se vedení MFF UK podařilo prosadit registraci 

všech šesti podaných investičních záměrů. 
 
Zapsal: Milan Tichý, 11.9. 2003 


