ZÁPIS
Ze 7. zasedání Studentské rady Univerzity Pardubice
konaného dne 3. 3. 2015
Přítomní členové SRUPa:
Jan Voráček, Tereza Gazdíková, Radka Knězáčková, Helena Rajtrová, Martin Šanda, Michael
Vávra, Michaela Hýsková, Markéta Kolínová, Jan Kroupa, Rudolf Kupčík, Martina Líbalová,
Petr Hermann, Petra Pavlová, Vít Blanař, Martin Kubeček, Karolína Jandová, Vojtěch Janů
Omluveni:
Jakub Zajíc, Barbora Antonová, Klára Lustigová, Klára Jeništová, Pavlína Trojanová
Program zasedání:
1. Zahájení.
2. Schválení programu zasedání.
3. Rozpočet SRUPa 2015 (+ bilance 2014).
4. Program akcí SRUPa pro LS 2015.
5. Informace z jednání s pror. Rýdlem o stipendiích.
6. Vlajka pro Tibet.
7. Zápis volitelné TV – KTS.
8. Různé.
9. Závěr.
Na začátku zasedání bylo přítomno čtrnáct členů SRUPa s volebním hlasem, jeden člen
SRUPa s poradním hlasem.
1. Zahájení.
Předseda SRUPa Martin Šanda přivítal přítomné členy a představil program zasedání, který
obdrželi již v pozvánce.
2. Schválení programu zasedání
Členové SRUPa hlasovali o programu schůze. Program byl přijat následujícím počtem hlasů:
14 – 0 – 0. (PRO – PROTI – ZDRŽELI SE).
3. Rozpočet SRUPa 2015 (+bilance 2014)
Předseda SRUPa představil bilanci rozpočtu SRUPa za rok 2014.
položka

předpokládaná částka

skutečná částka

Pronájem prostor pro akce pořádané SRUPa

2 100 Kč

2 450 Kč

Kancelář SRUPa

3 400Kč

2 900 + 2 900 Kč

Cestovné

4 500Kč

6 800 Kč

Propagace

10 000 Kč

8 000 Kč

celkem

20 000 Kč

23 050 Kč
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Následně předseda SRUPa podal komentáře k čerpání rozpočtu a výsledné bilanci:


Vyšší částka v první položce týkající se pronájmu prostor pro akce SRUPa je
způsobena zařazením jedné akce navíc do programu akcí oproti původnímu plánu pro
kalendářní rok 2014 – rozsáhlý turnaj před Vánocemi ve společenské hře „Člověče,
nezlob se!“



Přečerpání v položce kancelář SRUPa – značné dozásobení kancelářský potřeb (tužky,
papíry, desky, nová nástěnka atp.), nový toner do tiskárny (nákup výhodnějšího
dvojbalení).



Položka cestovné – návštěva akcí SK RVŠ (workshop, konference), zasedání SK RVŠ
(včetně výjezdního) a rozvoj spolupráce s jinými vysokými školami (UHK, VŠPJ,
VUT, SLU aj.)



Propagace SRUPa – tisk vlastních bloků SRUPa, vlastní vizitky SRUPa, propagační
letáky na akce.

Následně byl předložen návrh rozpočtu SRUPa pro rok 2015, který byl stanoven na základě
uskutečněných výdajů za rok 2015. Návrh tohoto rozpočtu, který byl rozeslán členům SRUPa,
tvoří přílohu č. 1.
Po krátké diskuzi členové SRUPa schválili návrh rozpočtu pro rok 2015 následujícím počtem
hlasů:
14 – 0 – 0. (PRO – PROTI – ZDRŽELI SE).
18:10 Přišli členové SRUPa Michael Vávra a Tereza Gazdíková.
4. Program akcí SRUPa pro LS 2015.
Byly představeny plánované akce SRUPa pro LS AR 2014/2015. Členové SRUPa obdrželi
rozpis těchto akcí.
5. Informace z jednání s pror. Rýdlem o stipendiích.
Členové SRUPa byli informováni o jednání s prorektorem Rýdlem o stipendiích, kterého se
za SRUPa zúčastnil Martin Šanda a Jan Kroupa. Členové SRUPa byli informování o
důvodech snížení ubytovacích stipendiích na AR 2014/2015 na 600 Kč, kterým byla menší
dotace z ministerstva - MŠMT. Prorektor též na jednání přislíbil do budoucna tato stipendia
nesnižovat, upozornil také na to, že i při nynější výši jsou dotována univerzitou částkou 60 Kč
a dodal, že dotace na stipendia od MŠMT se každoročně snižují. Dále prorektor prof. Rýdl
informoval o záměru zvýšení (až zdvojnásobení) prospěchové stipendia a informoval o
fungování stipendijního fondu.
6. Vlajka pro Tibet.
Členové SRUPa byli seznámeni s „Žádostí o projednání připojení se k mezinárodní kampani
„Vlajka pro Tibet‘“ a o vyvěšení tibetské vlajky na budově G. Zároveň byli vyzvání, zda by
některý z členů SRUPa nechtěl promluvit při vyvěšení vlajky. Členové SRUPa byli také
pozváni k účasti na přednášce Současná situace v Tibetu, která proběhne 17. března 2015.
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7. Zápis volitelné TV – KTS.
Členové SRUPa byli informováni o problematickém zápisu volitelné TV – KTS, kdy je pro
studenty určitých fakult složité se na vybrané předměty zapsat a postupným otevíráním a
zvyšováním kapacity rozvrhových akcí pro další fakulty dochází ke kolizím mezi fakultami,
nesprávnými zápisy a ve výsledku nerovné podmínky pro všechny studenty.
Členové SRUPa hlasovali o podpoření toho, aby bylo možné předmět zapisovat pro studenty
všech fakult současně.
Hlasování:
15 – 1 – 0. (PRO – PROTI – ZDRŽELI SE).
Následně proběhla diskuze členů SRUPa k tématu, ze které vyplynula možnost pokusit se
prosadit návrh zapisovat tento předmět podle prospěchu studentů a nutnost diskutovat celou
záležitost v AS UPa.
8. Různé.
a) Členové SRUPa byli informování o konání diskusního setkání „Dialogem k vlastní
identitě“ konané ve čtvrtek 5. března. Zároveň byli členové SRUPa požádání
k vyplnění ankety pro účely této akce.
b) Členové SRUPa byli informování o možnosti pro studenty UPa ukládat data na úložný
prostor owncloud.cesnet.cz. pro studenty i APOD.
c) Členové SRUPa byli informování o založení stránky Studentská rada UPa na sociální
síti Twitter s uživatelským jménem SRUPaUPa
d) Členové SRUPa byli informování o mezinárodní ceně vévody z Edinburghu a o
možnosti účasti v programech. Byli též informování o tom, že tato iniciativa je
podporována vedením UPa.
e) Michael Vávra upozornil na podmínky využívání nového fitness centra univerzity.
Poukázal na nevýhodnou nabídku pro studenty, která omezuje užívání fitness centra
pouze na určitý den a hodinu v týdnu za cenu 400 Kč na semestr, a porovnal tuto
nabídku s relativně výhodnějšími nabídkami jiných univerzit.
Po krátké diskuzi členové SRUPa hlasovali o otevření jednání s KTS o této nabídce:
15 – 0 – 0 (PRO – PROTI – ZDRŽELI SE).
V 18:47 odešel Vít Blanař.
f) Členové SRUPa hlasovali o podpoře vybudování work-out hřiště u FZS:
14 – 0 – 0 (PRO – PROTI – ZDRŽELI SE).
V 18:50 odešel Michael Vávra.
g) Členové SRUPa byli informování o činnosti komise pro doktorské studium – o její
iniciativě pro vyjednání studentských slev pro studenty doktorského studia (MHD,
bazén, divadlo) a o blížícím se jednání se zástupci magistrátu.
h) Členové SRUPa byli informování o plánované schůzce SRUPa s vedením univerzity,
která se předběžně plánuje na konec dubna.
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Závěr.
Předseda se rozloučil a pozval všechny členy SRUPa na neformální setkání.

Vojtěch Janů
t.č. tajemník SRUPa
Martin Šanda
t.č. předseda SRUPa
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Příloha č. 1 – Návrh rozpočtu SRUPa pro rok 2015
Položka
Pronájem prostor
pro pořádané akce

Kancelář SRUPa

Cestovné

Popis
-

pronájem salonku ve studentském klubu Áčko
návrh: 6 akcí za rok, tj. 6x350
(březen/duben/květen/listopad/2x prosinec)

2 100,-

-

občerstvení na zasedání (káva, cukr, sušenky, vody…)
kancelářské potřeby (papír do tiskárny, …)
toner do tiskárny

2 400,-

-

zasedání SK RVŠ
reprezentace SRUPa a UPa
spolupráce s UHK a dalšími vysokými školami
(VUT, VŠPJ, SLU …)
akce pořádané SK RVŠ - workshop, konference
(v dubnu 2013 na půdě UPa)

5 500,-

vlastní letáky o SRUPa,
dotisk vlastních „neutrálních“ vizitek SRUPa
dotisk vlastních bloků SRUPa
letáky na akce pořádané SRUPa,
(na jednu akci odhadem 350 Kč)
vlastní propagační materiály SRUPa

10 000,-

-

Propagace SRUPa

-

Celkový návrh

Částka

20 000,-
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