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Zápis z jednání finanční komise AS VŠE č. 12/12-15  

10.11.2014 

Přítomni:  
senátoři :  T. Burianová, A. Češková, D. Chlapek, F. Korecký, J. Radová, 
kvestor:  L. Svoboda 

Průběh jednání: 

1. Finanční komise zvolila předsedu FK AS VŠE.  Navržen byl senátor Chlapek, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 1.  

2. Finanční komise vyslechla a projednala informaci pana kvestora o dvou návrzích na zřízení věcného 

břemene: 

a. k parc. č. 4068/5, k.ú. Jáchymov (požadavek vzneslo město Boží Dar, plynovod při hranici 

pozemku VŠE), 

b. k parc. č. 1/1, k.ú. Žižkov (požadavek vznesla PREdistribuce, a.s. ve veřejném zájmu – distribuční 

rozvaděč VN). 

3. Finanční komise projednala materiál „Stav čerpání a úpravy rozpočtu k 30. 9. 2014 a výhled do konce 

roku 2014K“ předložený panem kvestorem.   

 

Závěry: 

1. FK doporučuje AS VŠE vzít informaci o požadavku na zřízení dvou věcných břemen na pozemky VŠE  (viz 

projednávaný bod 2.) na vědomí . 

2. FK doporučuje AS VŠE vzít materiál „Stav čerpání a úpravy rozpočtu k 30. 9. 2014 a výhled do konce 

roku 2014K“ na vědomí . 

3. FK doporučuje AS VŠE schválit návrhy následujících úprav rozpočtu investic VŠE na rok 2014: 

a. převést 400 tis. Kč (uspořené prostředky z výměny projektorů v Likešově aule a na učebnách) 

na posílení akce Rekonstrukce AV rozvodů a modernizace přístrojové techniky – Vencovského 

aula, 

b. zařadit novou položku rozpočtu Řešení havarijních stavů a nutných oprav SÚZ ve výši Kč 1,3 mil. 

Kč. V rámci této položky bude financována výměna tlakové stanice koleje Jarov II, výměna 

vybavení kuchyněk Rooseveltovy koleje, oprava systému MaR na Rooseveltově koleji a úpravy 

klimatizace v jídelně menzy Jarov.  Tato nová položka bude financována  

i. z úspor při čerpání akcí Rek. stojatých rozvodů TUV, bloku A+B Jarov I, Zateplení fasády 

koleje Jarov I B, Oprava střechy koleje Blanice a Řešení havarijních stavů a nutných oprav, 

včetně rekonstrukce kanalizace a tukové kanalizace v MI v úhrnné částce 1,1 mil. Kč, 

ii. z použitelného zůstatku FRIM v částce 0,2 mil. Kč. 

4.  FK doporučuje AS VŠE schválit způsob rozdělení případného navýšení rozpočtu VŠE, ke kterému může 

dojít dodatečným rozdělením úspor a dosud nerozdělených prostředků na úrovni MŠMT.  

FK  doporučuje AS VŠE rozdělit toto navýšení (shodně jako v minulém roce) následujícím způsobem: 

c. 750 tis. Kč v souladu s platnou aktualizací dlouhodobého záměru školy ("Pokračovat v 

postupném zvyšování standardu ubytování na kolejích VŠE") vyčlenit na nákup prostředků 

nezbytných ke zlepšení ubytovacích služeb; 

d. zbylou částku rozdělit mezi fakulty dle stejného klíče, jako bude poskytnuta ministerstvem 

(pravděpodobně v poměru dle ukazatele K, použitého při sestavení rozpočtu na rok 2014). 

 

 

Za správnost: D. Chlapek, předseda finanční komise 


