Zápis z mimořádného zasedání AS ETF
15. října 2014
Přítomni:

Ondřej Fischer, Jan Kranát (předseda), Peter Morée, Petr Sláma,
Michael Pfann (místopředseda), Jakub Ort, Magdaléna Živná
Jana Matulíková (stálá zástupkyně oboru Diakonika),

Hosté:

Doc. Jiří Mrázek, ThD. (děkan ETF), Daniel Knotek (emeritní senátor)

Omluveni:

Jaroslava Šťastná, Nikolaj Ivaskiv, Šimon Plecháček

Předseda informoval senátory, že kolegium rektora UK 13. října 2014 schválilo žádost
ETF o udělení překlenovací půjčky ve výši 15 000 000,- Kč pro předfinancování
projektu OP VaVpI (projekt Via lucis pro rekonstrukci budovy ETF). Akademický
senát by měl přijetí této půjčky schválit.
Daniel Knotek vznesl dotaz na článek III. dohody a jeho možný „černý scénář“. Pokud
by se stavební práce prodloužily anebo nedošlo k předepsanému plnění (např. ze
strany stavební firmy), půjčka by se poměrně zkrátila anebo zrušila? Je fakulta
připravena na financovani z jinych zdroju, pokud se rekonstrukce protahne? Resp.
z čeho jiného by se to potom platilo? (U stavebních prací jsou průtahy bohužel
poměrně běžné.)
Děkan ETF Jiří Mrázek odpověděl, že rekonstrukce vůbec není financována
rektorátem, ale z evropských fondů (stejně jako nakupované vybavení knihovny). Je
to projekt, který fakulta získala. Ten má ovšem svůj „splátkový kalendář“ a prostředky
jsou vypláceny zpětně. Stavební práce v rozsahu cca 20 milionů nemůže fakulta platit
ze svých prostředků, proto požádala rektorát o překlenovací úvěr, resp.
předfinancování. - Zmíněný problém samozřejmě existuje, ale není ve vztahu k RUK,
nýbrž ve vztahu k EU, jejíž peníze čerpáme. Stavební práce se mohou protáhnout a
nejenom stavební práce. Projekt s tím počítá a má velkou rezervu: v podstatě jsou to
1-2 měsíce prací, ale projekt počítá se zahájením výběrových řízení v dubnu 2014,
takže práce měly začít o prázdninách 2014 a do konce prázdnin být hotové. Projekt
ale nechává rezervu dalších dvanáct měsíců, do listopadu 2015 (konec stavebních
prací) resp. 31.12.2015 (konec celého projektu). Ministr školství podepsal projekt na
konci srpna a teprve včera se ministerstvu podařilo vše vložit do patřičných databází,
takže teprve od října smíme podepisovat smlouvy a ode dneška cokoli proplácet (byť
dopředu, s tím, že nám bude proplaceno zpětně).
Návrh: AS ETF schvaluje přijetí půjčky 15 000 000,- Kč pro předfinancování
projektu OP VaVpI podle navržené smlouvy, jež byla senátu předložena děkanem ETF
Jiřím Mrázkem.
Schváleno: 6-0-1
Zapsal: Jan Kranát
Zápis schválen: 7-0-0

