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ZÁPIS
č. 14/2017
z jednání kolegia děkana a rozšířeného kolegia děkana 11. září 2017

Přítomni:
doc. Šimůnek, prof. Wsól, prof. Hrabálek, prof. Solich, Ing. Vlčková, doc. Duintjer Tebbens,
doc. Cahlíková, doc. Sklenářová, dr. Siatka, prof. Doležal, Dr. Mužíková, prof. Vlček,
Mgr. Bezouška, Mgr. Katerová, Ing. Rudišar, Mgr. Matouš, Ing. Pirnerová, prof. Szotáková,
doc. Trejtnar, Ing. Chlebková
Hosté: pí. Shejbalová, Mgr. Dršatová, Ing. Košťálová, Ing. Váša, Ing. Polanský, pí. Dvořáková,
pí. Vychytilová, dr. Koula, Mgr. Matějka, Mgr. Novotná, Ing. Geniková, pí. Kempová

Omluveni:
prof. Nachtigal (odpoledne), prof. Štaud, Dr. Kudláčková, doc. Šklubalová, Mgr. Valášková, Ing.
Krieglerová

Sdělení děkana fakulty
(doc. Šimůnek)


Představení nového vedoucího Katedry tělesné výchovy – Mgr. Jiřího Bezoušky (září 2017)
a nové sekretářky děkanátu – paní Pavly Kempové



Mephared 2– dostavba kampusu
o Během letních měsíců probíhala výběrová řízení na obsazení pozic do realizačního
týmu. Hlavní programová manažerka - Ing. Mgr. Jungová, Projektový manažer ERDF
projektu (výstavba kampusu) - Ing. Vršanský; v průběhu září je v plánu výběr
Finančního manažera, Garanta stavby a Administrátora.
o Dále byla zahájena příprava komplementárních ESF projektů (rozvoj studijních
programů), které jsou nezbytnou podmínkou realizace Mepharedu 2.
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o Dne 20. 9. 2017 proběhne jednání s JASPERS (partnerství tří institucí - Evropské
komise, Evropské investiční banky a Evropské banky pro obnovu a rozvoj, které
zajišťují technickou pomoc velkým projektům s alokací nad 50 mil. EUR ve státech EU).
Projednána bude struktura Studie proveditelnosti, Cost Benefit Analýza a nastavení
mechanismu spolupráce.
o Územní řízení – na konci roku 2015 podána žádost o změnu územního rozhodnutí, po
více než 20 měsících posuzování (!) na Magistrátu (MMHK) a Krajském úřadě (KÚ) se
Královéhradecký kraj (KHK) označil za systémově podjatý (memoranda o spolupráci) a
přesunul svůj podnět na MMR, kde rozhodnou o případné podjatosti. Nejistý a
zdlouhavý proces (ohrožen termín podání Žádosti o dotaci na MŠMT a EK). Dle kritické
cesty harmonogramu, risk analýzy projektového záměru a nedohodnutí se na další
spolupráci

s projektanty

(neakceptovali

naše

uplatnění vad

díla

původní

dokumentace) bude vyhlášeno nové řízení na všechny stupně projektové
dokumentace (již bylo uveřejněno předběžné oznámení ve Věstníku veřejných
zakázek).
o Memoranda byla podepsána (na žádost MŠMT) s Městem HK, KHK, MZd, FN HK,
Zentivou a dalšími. Nyní je ale třeba řešit problematiku možné další „systémové
podjatosti“. Dne 27. 9. 2017 proto proběhne jednání děkanů FaF a LF s hejtmanem
a primátorem.

Studijní záležitosti
(Předkládají prof. Štaud /Farmacie/ a prof. Nachtigal /Zdravotnická bioanalytika/)
Děkan fakulty nevyhovuje žádosti:


studentky 1. roč. ZBIO, navazující magisterské studium (nástup ke studiu od ak. roku
2017/2018 o ISP), s možností náhrady absolvování seminářů a cvičení formou individuální
konzultace, seminární práce o víkendu apod. Studentce bude nabídnuta možnost úlevy
z výuky na základě Rámcových pravidel pro možnost prominutí absolvování povinné výuky
vybraných předmětů v navazujícím magisterském studijním programu Zdravotnická
bioanalytika. Bude-li to pro studentku nedostačující, tak pak bude mít možnost rozložit
1. úsek studia na dva akademické roky.
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Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:


Rozšíření termínů konání výuky studijního programu Zdravotnická bioanalytika,
kombinovaná forma studia, 2. úsek studia, pro zimní semestr ak.r.2017/2018 o dny 8. 12.,
9. 12. 2017 a 5. 1., 6. 1. 2018.



Postup pro schvalování individuálního studijního plánu pro akademický rok 2017/2018
návaznosti na minimální počet kreditů pro zápis do dalšího úseku studia dle čl. 4, odst. 1
Pravidel pro organizaci studia na FaF v platném znění. Případné návrhy, jak postupovat

v zápisu jednotlivých předmětů jsou k dispozici na studijním oddělení. Zde jsou připraveny
simulace různých situací, ve kterých se student může ocitnout po dokončení
akademického roku zejména ve vztahu k nesplnění předmětů jako je Organická chemie II,
Farmaceutická botanika, Biologie a Genetika. Tyto návrhy/doporučení lze využít při
sestavování studijních plánů v rámci ISP.
Děkan fakulty ukládá:


Vedoucím kateder vyhlásit témata bakalářských a diplomových prací. Termín v souladu
s platnými předpisy je nejpozději do konce akademického roku (tzn. do 30. 9.2017).
Studenti předposledního ročníku se nejpozději do konce měsíce listopadu přihlásí
na zvolené katedře a její vedoucí jim stanoví vedoucí práce z profesorů, docentů,
odborných asistentů, vědeckých pracovníků, případně i odborníků z praxe (primárně jako
konzultantů, kdy hlavním školitelem by měl být akademický nebo vědecký pracovník fakulty).
Minimální počty témat bakalářských a diplomových prací, které budou vypsány v ak. roce
2017/2018 na jednotlivých katedrách, jsou:
110
120
130
140
150
160
170
180
190
210
220

- katedra biofyziky a fyzikální chemie
- katedra organické a bioorganické chemie
- katedra farmaceutické botaniky
- katedra analytické chemie
- katedra biologických a lékařských věd
- katedra biochemických věd
- katedra farmakologie a toxikologie
- katedra farmakognosie
- katedra farmaceutické chemie a farm. analýzy
- katedra farmaceutické technologie
- katedra sociální a klinické farmacie

20
35
24
31
45
30
45
18
41
36
44
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Kolegium děkana bere na vědomí:


Připomínky UK k „Podmínkám přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019“ do
bakalářského, magisterského a navazujícího magisterského studia byly akceptovány a po
úpravě byly předány do programu zasedání Akademického senátu fakulty, které proběhne
dne 19. 9. 2017.



Zahájení zápisů ke studiu do 2. a vyššího úseku studia od 28. 8. 2017, včetně
elektronického zápisu předmětů. Všechny podrobné informace jsou uvedeny na webových
stránkách fakulty.



Zahájení zápisu volitelných předmětů u studentů 1. úseků všech druhů a forem
pregraduálního studia elektronicky. Tyto informace jsou uvedeny na webových stránkách
fakulty.



Seznam předmětů, u kterých není nutné vyjádření katedry v případě uznávání předmětů
opakovaně přijatým studentům, je upraven podle vyjádření vedoucích jednotlivých
kateder, bude zveřejněn na webových stránkách fakulty ve zprávách studijního oddělení
fakulty a na Informace a formuláře žádostí splnění kontroly studia předmětu



Aktuální počty nově přijatých, zapsaných a studujících magisterského, bakalářského a
navazujícího magisterského studijního programu ke dni 8. 9. 2017:
přijato

FARMACIE
ZB, bc.prez.
ZB, bc.kombi
ZB, mgr. N

bez PřZk

konali PřZk

162
36
0
0

393
95
31
48

zapsáno a studuje
ke dni konání kolegia děkana
11.9. 2017
338
39
22
30

Vědecká činnost, doktorské studium, akademické kvalifikace
(Předkládá prof. Wsól)
Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:


Doktorské studium
o Pravidla pro přiznání doktorandského stipendia doktorandům v prezenční formě
studia, kteří jsou plátci pojistného zdravotního pojištění, a to až do výše zaplaceného
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pojistného. Žádosti o příspěvek (včetně dokladu o zaplacení zdravotního pojištění
za požadované období, kterým je nejvýše posledních 6 měsíců) podávají doktorandi
do konce ledna a do konce července prostřednictvím Vědeckého oddělení fakulty.
o Hodnocení doktorského

studia na FaF UK v akademickém

roce 2016/2017

doktorandy.


Věda a výzkum
o Program zasedání Vědecké rady FaF UK dne 10. 10. 2017.



Soutěže
o Výběr kandidátky na udělení Ceny Milady Paulové 2017 v oblasti klinické medicíny
pro vědkyni za celoživotní přínos vědě. Termín uzávěrky je 19. 9. 2017.
o Výběr kandidáta na udělení belgického ocenění „Baillet Latour Health Prize“
za výsledky dosažené v biomedicínském výzkumu. Téma pro rok 2018 je „Rakovina“.
Termín uzávěrky je 30. 9. 2017.

Kolegium děkana bere na vědomí:


Kvalifikační řízení
o Rektor UK jmenoval prof. MUDr. Jaroslava Dršatu, CSc. ke dni 1. 9. 2017 emeritním
profesorem Univerzity Karlovy, slavnostní akt předání jmenovacího dekretu byl
stanoven na 10. 10. 2017 (zasedání Vědecké rady fakulty).



Doktorské studium
o V dalším přijímacím řízení byly podány ještě 4 přihlášky do doktorských studijních
programů, všechny do prezenční formy studia. Celkem tedy bylo letos zaevidováno
36 přihlášek do doktorských studijních programů, z toho 33 přihlášek do prezenční
formy studia.
o Povinnost studentů evidovat své stáže v modulu SIS „Evidence stáží“. Kontrolu
zavedení všech stáží provádějí nadále zahraniční oddělení a sekretářky kateder
(v případě tuzemských stáží). Takto zaevidované stáže se posléze spárují se záznamem
v Ročním hodnocení ISP doktorandů. Doktorandi, sekretářky i zahraniční oddělení byli
o této povinnosti informováni elektronickou cestou dne 8. 9. 2017.
o Informace a pokyny k elektronickému Ročnímu hodnocení a pro zápisy do dalších
ročníků doktorského studia v novém akademickém roce byly doktorandům rozeslány

6
elektronickou poštou 21. 6. a 8. 9. 2017. Veškeré návody (včetně anglických) jsou
uvedeny na fakultním intranetu. Termín pro odevzdání RH školiteli je 15. 9. 2017.
o Pokyny pro počátek nového akademického roku byly rozeslány elektronickou poštou
sekretářkám a školitelům doktorandů 8. 9. 2017, předsedům OR dne 31. 8. 2017.
Termín pro dodání podmínek přijímacího řízení pro následující akademický rok na VO
je 15. 9. 2017.


Granty a projekty
o V rámci výzvy MŠMT k podávání společných česko-bavorských výzkumných projektů
byl za Farmaceutickou fakultu podán 1 návrh projektu (hlavní řešitel prof. Štaud).
o Doplňkové (režijní) náklady byly pro 15. kolo soutěže GA UK stanoveny v rámci
projektů z FaF UK ve výši 15 %. Změny pro toto kolo soutěže jsou obsaženy v Opatření
rektora č. 42/2017.
o Informaci o workshopech pro hodnotitele projektů H2020 a pro žadatele o ERC
granty, zveřejněnou na fakultním intranetu. Uzávěrky jsou 11. a 18. 9. 2017.

Mezinárodní vztahy a mobilita, studium v angličtině
(Předkládá prof. Nachtigal)
Kolegium děkana bere na vědomí:


Aktuální stav „nových“ studentů na Krétě. 4 „prošli“ pohovorem, s dalšími 11 probíhá
jednání. Očekáváme potenciální další zájemce během září.



Aktuální stav výuky na Krétě. V současnosti jsou připraveny 3 laboratoře, a tři
přednáškové/seminární místnosti. Schváleny jsou finální verze rozvrhů pro všechny 3
úseky studia. Finální stavy počtu studentů pro jednotlivé úseky studia budou známy po
ukončení všech zkoušek akademického roku tedy po 22. září 2017.



Přípravu „guidelines“ pro zápis předmětů na Krétě. Měly by pomoci studentům si
„seriózněji“ a rozumněji zapisovat předměty pro nadcházející akademický rok.



Aktuální stav nových studentů samoplátců v Hradci Králové – dosud se zapsalo 27
studentů do prvního úseku studia.
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Vnější vztahy a propagace fakulty, transfer technologií
(Předkládá prof. Hrabálek)

Oblast vnějších vztahů
Kolegium děkana bere na vědomí:


Smlouva mezi firmami Sanofi, Economia a FaF UK – předmětem smlouvy je vybudování
čtenářských koutků, doručování 100 výtisků Hospodářských novin v pravidelném čase a
zakoupení zařizovacích doplňků



Vypracován návrh sponzorské smlouvy pro katedru tělesné výchovy (Mgr. Křoustek) 15.000 (částečné pokrytí nákladů za cestu pro volejbalistky, které budou v listopadu
reprezentovat FaF UK v zahraničí)



Připravuje se individuální žádost na Krajský úřad o dotaci na doprovodný kulturní program
Národního kola Chemické olympiády ve výši 25 tis. Kč



6. 9. 2017 se v Praze uskutečnil Festival vědy - velký zájem o stánek Farmaceutické fakulty,
odhadováno 15.000 návštěvníků
Kolegium děkana v této souvislosti vyslovuje poděkování Mgr. Kateřině Breiterové,
Mgr. Juraji Martiškovi, Mgr. Simoně Dvořáčkové, Mgr. Pavlovi Jakubcovi a Mgr. Veronice
Pilařové, Ph.D. za vynikající reprezentaci fakulty



Osloven redaktor MF Dnes Ladislav Pošmura z Mladé fronty DNES - propagace Univerzity
třetího věku



Veletrh Gaudeamus 2017 – předsednictvo senátu s veletrhem počítá, studenti
nominováni



24. a 25. 11. 2017 proběhne XIX. Ročník sympozia klinické farmacie René Macha s názvem
„Terapie revmatických onemocnění a léčiva ovlivňující imunitu“. Sympozium se uskuteční
na zámku v Mikulově

Oblast transferu technologií
Kolegium děkana bere na vědomí:


Osloveni původci patentu č. 305332 (doc. Miletín) a č. 6034671 (prof. Ďoubal) ohledně
prodloužení patentu.

Finanční podmínky prodloužení činí 4500,- Kč/patent.

O prodloužení patentů má fakulta i původci zájem.
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Vnitřní záležitosti a strategický rozvoj fakulty
(Předkládá prof. Solich)
Kolegium děkana bere na vědomí:


Veřejné zakázky pro projekty
o VZMR na rekonstrukci


Příprava VZMR, společná koordinace pro projekt MOLABI-PL a ERDF.

o VZMR na dodávky mobiliáře



Příprava VZMR, společná koordinace pro projekt MOLABI-PL a ERDF.

OP VVV
o „Čtyřvýzva“ (ESF pro VŠ, ERDF pro VŠ, Rozvoj výzkumně zaměřených studijních
programů a Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely – budování či
modernizace)


ERDF – Probíhá zpracování podstatné změny firmou CAUTOR PROJECTS &
ADVISING a.s., která administruje ERDF projekt.



DSP (prof. Opletal) – Dne 30. 8. 2017 vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace =>
do konce 09/2017 bude zaslána 1. zálohová platba. Během 09/2017 bude na
MŠMT předložena nepodstatná změna ohledně personálních změn v rámci
odborného týmu projektu. Zpracována interní směrnice k projektu.



MOLABI-PL (prof. Opletal) – Dne 30. 8. 2017 vydáno Rozhodnutí o poskytnutí
dotace => do konce 09/2017 bude zaslána 1. zálohová platba. Během 09/2017
bude na MŠMT předložena podstatná změna ohledně finančního přesunu mezi
NEINV a INV (projektová dokumentace na stavební část a A/V techniku). Do konce
09/2017 bude instalován billboard k zajištění povinné publicity (EAGLE – Reklamní
agentura s.r.o.). Zpracována interní směrnice k projektu.



ESF – Dne 1. 9. 2017 podepsán právní akt.

o Předaplikační výzkum pro ITI (PO1 IP1 SC2) – DRUGTECH


Projekt úspěšně prošel formálním hodnocením a bude následovat věcná část
hodnocení.
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o STARSS


Dne 28. 8. 2017 odevzdána 1. Zpráva o realizaci projektu a 2. Žádost o platbu.

o Excelentní výzkum (EFSA-CDN)


1. 9. 2017 vydán Metodický dopis č. 1/SP2 – nově se připomínky podávají před
jednáním Hodnotící komise, do 15 kalendářních dní ode dne doručení interní
depeše obsahující oznámení o výsledku hodnocení. Předpoklad oznámení
výsledků hodnocení je 09/2017.



OP Zaměstnanost
o DS Fafík: Dne 1. 9. 2017 byla vyhlášena výzva na další provoz dětských skupin =>
žádosti o podporu bude možné podávat od 2. 11. 2017 (10.00 hodin).



Výroční zpráva o činnosti FaF UK za rok 2016
o

Dne 7. 9. 2017 bylo expedováno z tiskárny, následně předáno firmou MCOM na FaF
UK.



OP VaVpI a OP VK
o REVIFAF: Dne 1. 9. 2017 byla ze strany MŠMT schválena 2. monitorovací zpráva
o udržitelnosti projektu.



IRP 2016-2018
o Dne 27. 7. 2017 byla na RUK odeslána žádost o podstatné změny v části A (aktivity
naplňující DZ UK). Navržené změny budou předloženy k projednání ve Správní radě UK
a následně ke schválení na MŠMT.
o Obdrženy podklady z RUK k vypracování průběžné dílčí zprávy o plnění stanovených
cílů IP za období 2017 pro část A (aktivity směřující k naplnění priorit DZ UK) a část B
(vnitřní soutěž v tematickém okruhu).
o Dne 6. 9. 2017 osloveni jednotliví řešitelé části B s žádostí o popis stavu plnění výstupů
a ukazatelů k 31. 8. 2017 a stavu vyčerpaných finančních prostředků.
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Personální záležitosti
Děkan fakulty po projednání v kolegiu dne 11. 9. 2017 schvaluje:


Výsledek výběrového řízení
o Na pozici vedoucí sekretariátu děkanátu byla vybrána pí. Pavla Kempová.
o Na pozici vedoucí Oddělení strategického rozvoje a evropských projektů byl vybrán
Ing. Milan Kolder.
o Na pozici projektového manažera Mephared 2 byl vybrán Ing. Petr Vršanský.



Ostatní
o Změna zástupce vedoucího Katedry tělesné výchovy. Od 1. 9. 2017 je zástupcem
vedoucího KTV Mgr. Jindřich Křoustek.

Ekonomické, provozní a správní záležitosti
(předkládá Ing. Vlčková)
Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:


Opatření děkana č. 9/2017 „Poplatky, úplaty, úhrady vybírané na farmaceutické fakultě
v Hradci Králové“



Opatření děkana č. 10/2017“Podmínky zvýhodněného T-Mobile volání pro
zaměstnance a rodinné příslušníky“
o Tímto opatřením se ruší opatření děkana č. 1/2016

Kolegium děkana bere na vědomí:


Stav prostředků pro čerpání podpory malého rozsahu (de minimis), které by mohla UK
použít v r. 2018, jsou již vyčerpány
o mail ing. Stuchlíkové 7. 9. 2017



Spisová služba
o Ve dnech 19. – 27. 9. 2017 se budou konat metodická a technické školení spisové
služby pro pracovníky děkanátu a sekretářky kateder, budou to poslední školení
předcházející vlastnímu spuštění spisové služby dne 9. 10. 2017. Současně bude ve
dnech 2. – 8. 10. 2017 probíhat ověřovací provoz ve školícím prostředí.
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o Do konce září bude třeba na počítačích všech pracovníků, kteří budou pracovat se
spisovou službou (děkanát, vedení fakulty, sekretářky kateder, vedoucí kateder)
upravit nastavení oprávnění. Nelze realizovat hromadně, musí se provádět pod účtem
konkrétního pracovníka za jeho aktivní účasti. Zajistí Správní oddělení.
o Dne 31. 8. 2017 proběhlo školení věnované hromadné korespondenci v rámci spisové
služby. Účastnil se RNDr. Koula a Bc. Šimáně Hlávková. Informace boudou dále
předány na vybraná oddělení děkanátu.
o Dne 6. 9. 2017 proběhlo na RUK setkání organizované Odborem pro vědu a výzkum,
jehož náplní byla diskuse nad budoucím uspořádáním evidence kvalifikačních řízení
v rámci spisové služby. Naše fakulta připravila pro jednání návrh řešení typových spisů,
které bylo dále diskutováno a stalo se základem pro odsouhlasené finální řešení.
Jednání se za FaF zúčastnili RNDr. Koula, Mgr. Dita Dršatová a Bc. Šimáně Hlávková.


Organizační záležitosti
o Byl zpracován rozvrh na akademický rok 20107/2018 a dne 8. 9. 2017 byl zveřejněn
učitelům k připomínkování. Plánovaný termín zveřejnění finální verze studentům po
zapracování posledních připomínek je pondělí 18. 9. 2017.
o Bylo zprovozněno rozhraní pro podávání elektronických přihlášek pro programy
celoživotního vzdělávání – již spuštěno pro Univerzitu třetího věku / Člověk a lék,
připraveno je i pro Přípravný kurz.
o Započal převod informací o předmětech (sylabus, anotace, literatura) do SIS –
potřebné v souvislosti s plánovaným nástupem nových aplikací SIS4. Zajišťuje Správní
oddělení ve spolupráci s CIT.



Veřejné zakázky
DNS na nákup chemikálií, nákup spotřebního laboratorního materiálu, nákup
neinvestičních laboratorních přístrojů:
o Z důvodů zmírnění požadavků na reference došlo u všech DNS k prodloužení lhůty pro
podání žádostí o účast do 29. 9. 2017.
o Vzhledem k tomu, že ke dni 19. 8. 2017 skončila platnost rámcové smlouvy na tisk
posterů, obdržely katedry prostřednictvím sekretářek informaci, že lze v přechodném
období (tzn. do ukončení chystaného výběrového řízení) jako doposud objednávat tisk
posterů za stejných podmínek (i cenových) u Reklamní agentury TAH.
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o Ukončuje se příprava veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku propagačních
předmětů a tiskařské práce pro FaF UK. Zakázka bude rozdělena na 4 samostatné
části. V každé části bude uzavřena rámcová dohoda na období 3 let s nejvýhodnějším
dodavatelem:
1. část: Dodávka včetně potisku propagačních předmětů
2. část: Dodávka a tisk brožur, vizitek, přání PF
3. část: Dodávka a tisk Výroční zprávy
4. část: Dodávka a tisk posterů



Výběrové řízení na pojišťovací služby
o Smlouva s pojišťovnou UNIQA končí k 31. 12. 2017.
o Bude provedena aktualizace seznamu připojištěných přístrojů.



Kupní smlouva na nákup pozemků v areálu v Zámostí
o Dle pokynu MŠMT musí být kupní cena z prostředků dotace MŠMT uhrazena až po
nabytí vlastnictví. Vzhledem k této skutečnosti vlastník pozemků (Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových- UZSVM) po konzultaci s MF doporučili zřídit
v návrhu smlouvy zástavní právo do doby její úhrady.
o Toto řešení nebylo právní odborem RUK odsouhlaseno, protože veřejná vysoká škola
není oprávněna ke zřízení zástavního práva k nemovitosti. Návrh kupní smlouvy byl
vrácen zpět na UZSVM k dalšímu projednávání.



Řešení uvolněných ploch v Zámostí
o Z navržených variantních řešení bylo doporučeno využít uvolněné prostor na spisovny,
tj. přemístit stávající spisovnu knihovny SVKI z ZLR. Po přestěhování vznikne na ZLR
prostor o ploše 129 m2 (vhodné případně pro pěstování léčivého konopí). Do
zbývajících volných prostor Zámostí by byla dále přemístěna spisovna, která je
umístěná u skladu kancelářských prostor za posluchárnou C (plocha spisovny je 36,5
m2). Tím vznikne v centrálním skladu prostor pro skladování dalšího materiálu.
o Nutno ověřit tuto variantu řešení na MŠMT v souvislosti s udržitelností projektu
REVIFAF.
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Oprava chodníků v ulici Heyrovského
o Dle sdělení pracovníků technických služeb byla na letošní rok naplánována jen výměna
betonových dlažeb na chodníku v ulici Akademika Heyrovského. Po dalším projednání
s MMHK bylo rozhodnuto, že betonová nástupní požární plocha před vstupem do
fakulty bude realizována ještě v letošním roce. (Na stávající beton bude natažena
asfaltová živice.)
o Ostatní betonová plocha vč. plochy kolárny bude realizována na jaře 2018
(předpokládá se zámková dlažba).



Kantýna
o Nájemní smlouva s firmou IPC končí k 31. 12. 2017.
o Od 1. 1. 2018 bude nájemní smlouva uzavřena s p. Orlovskou (současná kantýnská).
o Probíhají jednání o odkupu nábytkového a přístrojového vybavení kantýny.

Zápis sestavila Pavla Kempová
Zápis schválil doc. Tomáš Šimůnek

