Zápis ze zasedání AS AMU č. 1/2017 ze dne 9. 1. 2017
zasedací místnost rektorátu AMU 14:00 – 14:45, 16:30 – 17:30
Přítomni: (bez titulů)
Michal Lázňovský, Karel Makonj, Tomáš Loužný, Ivo Kristián Kubák, Ladislav
Greiner, David Jařab, Jiří Kubíček, Michal Kráčmer, Jan Syruček, Ivo Kahánek,
Václav Janeček, Vladimír Rejlek, Petr Zvěřina
Omluveni: Jakub Rataj, Jana Hanušová
Program:
1) Hlasování o návrhu na jmenování rektora
2) Různé
Předseda AS přivítal přítomné senátory a konstatoval, že senát je schopen se
usnášet dle článku 6 odst. 3 Volebního a jednacího řádu AS AMU a seznámil je
s navrženým programem jednání.
Ad 1)
Předseda AS AMU představil jednotlivé podklady doc. J. Hančila, které byly
přílohou jeho koncepce. Oznámil, že doc. J. Hančil byl nominován Uměleckou
radou DAMU, Kolegiem děkanky DAMU, Uměleckou radou HAMU, Akademickým
senátem HAMU a Kolegiem děkana HAMU. Předseda AS AMU vyzval senátory
k nominacím tří členů AS AMU do volební komise. Nominováni byli: J. Kubíček,
M. Lázňovský, J. Syruček.
O složení volební komise AS AMU hlasoval takto:
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 3
AS AMU schválil složení volební komise.
Dále předseda AS AMU vyzval k nominaci předsedy volební komise. Nominován
byl J. Syruček.
O volbě J. Syručka předsedou volební komise AS AMU hlasoval takto:
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželi se: 1
J. Syruček byl zvolen předsedou volební komise.
Předseda AS AMU informoval o průběhu volebního odpoledne a povinnostech
volební komise.
Volební komise ve složení J. Kubíček, M. Lázňovský, J. Syruček (předseda volební
komise) podle odst. 2 článku 6 Volebního a jednacího řádu zkontrolovala
z listinných podkladů platnost mandátů členů AS AMU a konstatovala, že tyto
mandáty jsou ve smyslu příslušného zákona, návazných platných vnitřních
předpisů AMU a usnesení AS AMU platné.
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Před hlasováním o návrhu na jmenování rektora je z patnáctičlenného senátu
přítomno 13 členů, z toho 5 členů studentské komory a 8 členů komory
pedagogické. Podle odst. 3 čl. 6 Volebního a jednacího řádu je k hlasování
o návrhu na rektora zapotřebí účasti nejméně dvou třetin (to je 10) všech členů
AS AMU. Volební komise konstatuje, že tato podmínka je splněna a volba se
může právoplatně uskutečnit. Proběhla debata.
Senátoři se odebrali v 14:45 hod. do Sálu Martinů, kde proběhlo shromáždění
Akademické obce AMU. Senátoři se po ukončení shromáždění akademické obce
v 16:40 hod. vrátili do zasedací místnosti rektorátu a pokračovala volba
samotná.
Předseda AS AMU upozornil na možnost pozvat doc. Hančila k zodpovězení
dalších případných dotazů senátorů.
O návrhu nepřizvat na další rozpravu doc. J. Hančila hlasoval AS AMU
takto:
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželi se: 0
AS AMU nepřizve k další rozpravě doc. J. Hančila.
Volební komise znovu zkonstatovala, že je přítomno 13 senátorů a volba se může
uskutečnit. Senátoři obdrželi platný hlasovací lístek s obálkou, svým podpisem
potvrdili převzetí. Proběhla krátká debata.
Předseda volební komise upozornil, že platným hlasem je obálka, obsahující
vydaný lístek s předtištěným jménem kandidáta. Obsahuje–li obálka lístek
dodatečně upravovaný, započte ji komise jako neplatný hlas. Prázdná volební
obálka znamená zdržení se hlasování. Proběhlo tajné hlasování. Volební komise
podle čl. 6 odst. 7 otevřela obálky a sečetla hlasy.
O návrhu na jmenování doc. Jana Hančila rektorem hlasoval AS AMU
takto:
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželi se: 1
Předseda volební komise konstatoval, že kandidátem na funkci rektora
byl zvolen doc. Mgr. Jan Hančil.
Předseda AS AMU zašle všechny podklady kandidáta na MŠMT.
Ad 2)
Senátoři debatovali o kandidátech na prorektora pro nadcházejícím období 2017
– 2021.
AS AMU se souhlasně vyjádřil ke všem kandidátům na prorektory pro
nadcházející období 2017 – 2021 a vyzývá je o krátké představení svých
koncepcí na příštím zasedání AS AMU.
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O znění prohlášení AS AMU hlasoval takto:
Pro: 13
Proti:0
Zdrželi se: 0
AS AMU se usnesl na znění prohlášení.
Další zasedání AS AMU se uskuteční 20. 3. 2017 v 17 hod. v zasedací místnosti
rektorátu AMU.
Zapsala: L. Polišenská
Za správnost: prof. K. Makonj
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