Zápis zasedání ze dne 20.2.2007
Přítomni: Michalica Jiří, Viskup Pavel, Bouček Tomáš, Bek Tomáš, Rebendová Eva, Bříza
David, Elstner Martin, Rybyšarová Marcela, Padělková Zdeňka
Omluveni: Vlčková Jaroslava, Hepnerová Jana, Daněk Ondřej
Neomluveni:

Členové SRUPa se dohodly na programu zasedání.
9:0:0

1. Ustanovení aktivních členů SRUPa:
Aktivními členy SRUPa byli ustanoveni: Bříza David, Michalica Jiří, Viskup Pavel, Elstner
Martin, Bouček Tomáš, Šťáva Vít, Hepnerová Jana, Bek Tomáš, Daněk Ondřej, Babková
Teresa, Padělková Zdeňka, Rebendová Eva, Rychtrová Nela, Vlčková Jaroslava, Krejzová
Dana, Rybyšarová Marcela
2. Výhody a nevýhody aktivních členů SRUPa:
- lednička na pokoji pro aktivní členy SRUPa
- při žádosti o ubytování na kolejích + 50 bodů
SRUPa se usnesla na ustanovení aktivních členů a také na výhodách vyplývajících z této
funkce.
9:0:0
3. Organizování Majáles
- předseda SRUPy požádal Davida Břízu o zajištění propagace Majálesu (vyvěšení plakátů),
- proběhla diskuse o místu předprodeje lístků na tuto akci (Kč 99,--),
- předseda požádal členy SRUPy o kontaktování osob, které jsou schopny pomoci při
organizaci této akce (všech kroužků, které by se mohly při akci zviditelnit)
- bude předáno členům fotokroužku, keramického kroužku,…
SRUPa zaštiťuje pořádání Majálesu.
9:0:0
4. Výpověď ubytovacích smluv
SRUPa byla informována o vypovězení ubytovací smlouvy studentům, kvůli stížnostem
studentů na opakované rušení nočního klidu a neplacení ubytování.
5. Informace z kolégií, senátů
Senát FCHT
- Prof. Lošťák byl navrhnut na děkana FCHT
- Informace o růstu administrativy univerzity (pan Cakl řekl, že růst administrativy je
vynucen zákony a růstem studentů)
- Přednesení stížnosti o vyplácení stipendií (vypláceny pozdě stipendií). Bylo navrhnuto
synchronizování plateb (stipendia, ubytování)

Senát DFJP
- volilo se nové předsednictvo
- jednalo se o hospodaření fakulty
- stížnost zaměstnanců na růst administrativy na učitele a ostatní zaměstnance
univerzity
Senát FES
- doplnění členů disciplinární komise
Kolejní rada
- nesešla se
6. Různé
- byl podán dotaz na schvalování jednotlivých směrnic vydávaných v rámci univerzity
(které směrnice musí schvalovat senát),
- bylo navrženo doplnění kontaktů na senátory na stránkách SRUPa.

V Pardubicích 20.2.2007
Zapsala: Rybyšarová Marcela
Jiří Michalica
Předseda SRUPa

