
Zápis z 1. zasedání Hospodářské komise Filozofické fakulty University Karlovy v Praze 

9. září 2014 

 

 

 

Přítomni členové komise: prof. Šedivý, Mgr. Pavlorek, Mgr. Zajíček, dr. Valkoun, dr. 

Kocianová, prof. Čenková, doc. Cvrček 

 

Přítomni z vedení fakulty: doc. Friedová, ing. Gregor, ing. Malý 

 

Body programu: 

1) Převod mezi fondy 

2) Výběrové řízení na bufet „Platon“ 

3) Škody a rušení majetku 

4) Nominace člena a náhradníka hodnotící komise pro výběrové řízení na zakázku 

„Modernizace kinosálu a zázemí pro neslyšící“ 

5) Různé 

 

Projednání jednotlivých bodů: 

1) Hospodářská komise projednala záměr mimořádného převodu z rezervního fondu do 

fondu provozních prostředků a usnesla se (6-0-1), že doporučuje akademickému senátu 

FF UK tento převod schválit. 

2) Hospodářská komise prodiskutovala činnost a závěry pracovní skupiny k výběrovému 

řízení na provozovatele bufetu. V rámci diskuze Mgr. Pavlorek, jenž byl členem pracovní 

skupiny, prohlásil, že s postupem výběru nového provozovatele souhlasí a že proběhl dle 

interních hodnotících podmínek. Kol. Samuel Zajíček požádal o upřesnění postupu a 

kritérií, podle nichž pracovní komise dospěla k výsledku, toto vysvětlení podal p. tajemník 

F. Malý i člen skupiny Mgr. Pavlorek. Komise následně projednala návrh smlouvy na 

pronájem bufetu na hlavní budově a usnesla se (7-0-0), že doporučuje AS schválit 

uzavření nájemní smlouvy s firmou Rozlet o.p.s., která se umístila na prvním místě 

ve výběrovém řízení. 

3) Hospodářská komise projednala a usnesla se (7-0-0) doporučit AS FF UK schválení 

návrhů na vyřazení majetku a žádosti náhrad škod dle přiložených materiálů (7-0-0).  

4) Hospodářská komise projednala návrh tajemníka fakulty, aby nominovala dva zástupce 

HK (jako člena a náhradníka) do hodnotící komise pro výběrové řízení na zakázku 

„Modernizace kinosálu a zázemí pro neslyšící“, která je součástí projektu OP VaVpI. 

Důvodem je, že se jedná o objemově významnou zakázku a účast člena HK při 



Zápis z 1. zasedání Hospodářské komise Filozofické fakulty University Karlovy v Praze 

9. září 2014 

 

investičních zakázkách většího rozsahu je v rámci FF UK bežná. Komise se zozhodla 

jmenovat členem komise dr. Valkouna a náhradníkem Mgr. Zajíčka. Jednání hodnotící 

komise proběhne 10. 10. 2014. HK zároveň vzala na vědomí informaci proděkana 

Gregora, že stejná komise bude ve stejném termínu hodnotit zakázku malého rozsahu na 

výkon technického dozoru investora, týkající se téhož projektu.  

5) Hospodářská komise projednala způsob zveřejňování dokumentů z její činnosti a termíny 

dalších zasedání. 

 

Zapsal: dr. Valkoun 

Schválil předseda komise: prof. Šedivý 

 

 

Usnesení: 

 

Hospodářská komise na svém 1. zasedání dne 9. 9. 2014: 

 1) Doporučuje AS FF UK: 

a) schválit převod prostředků z rezervního fondu do fondu provozních prostředků 

b) schválit uzavření nájemní smlouvy s firmou Rozlet o.p.s., která se umístila na prvním místě 

ve výběrovém řízení 

2) Doporučuje děkance 

a) schválit návrhy na vyřazení majetku a žádosti náhrad škod dle přiložených materiálů. 

3) Nominuje členem hodnotící komise pro výběrové řízení na zakázku „Modernizace kinosálu 

a zázemí pro neslyšící“ dr. Valkouna a náhradníkem Mgr. Zajíčka.  

 


