Zápis z jednání Ekonomické komise
Akademického senátu Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci
7. prosince 2018 od 13:00 hodin
v malé zasedací místnosti děkanátu (6. podlaží).
Přítomni: RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D., Bc. Roman Chvátal, prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.,
doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D., doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D., Mgr. Lukáš Weber
Omluven: prof. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D.
Hosté: doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D. (děkan)

1. Tajemnice požádala AS PřF UP o vyjádření k záměru dobudování prostor a provozování dětské
skupiny v rekonstruované budově PřF 47 v Holici.
Záměr vybudovat prostory v budově 47 a následné provozování dětské skupiny bylo připraveno
předchozím vedením PřF UP.
Financování bylo zajištěno získáním projektu OP VVV a dofinancováním prostředků z vlastních
zdrojů fakulty.
Finanční náročnost dofinancování výstavby se oproti plánu zvýšila o 14 mil. Kč, což mimo jiné
plyne z předložené Průběžné zprávy o hospodaření k 31. srpnu 2018.
V případě nerealizování části „dětská skupina“ by bylo možné část finančních prostředků ušetřit.
Provozování dětské skupiny vyvolá další náklady:
Náklady na vybavení – cca 250 tis. Kč – 350 tis. Kč
Náklady na provoz – bez dotace – cca 1,5 mil. Kč/ročně; získání dotace na provoz v rozsahu
přibližne 0,5 mil. Kč ročně bylo v prvním kole zamítnuto; nyní je PřF UP v zásobníku pro další
výzvu na 18. místě, pro výzvu na rok 2019 ještě nebyla stanovena finanční alokace.
Na provoz dětské skupiny by bylo možné vybírat poplatky od rodičů – školné.
Informace – komentář:
Stavební úpravy pro dětskou skupinu jsou součástí jednoho smluvního vztahu s vybraným
zhotovitelem (společnost VW Wachal a.s.), v rámci kterého jsou realizovány společně v časovém
a prostorovém souběhu tři stavby
– Stavba 1: Modernizace a dobudování přízemní části objektu č. 47 (projekt OP VVV) –
kompletně dokončeno 15. října 2019 (plán)
– Stavba 2: Stavební úpravy pro dětskou skupinu a technologické přepojení výškové části
budovy 47 – kompletně dokončeno 15. října 2019 (plán),
– Stavba 3: Rekonstrukce areálových komunikací, část mezi budovami č. 47 a 53 –
kompletně dokončeno 4. ledna 2020 (plán)
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Doplnění: Stavební práce byly zahájeny 12. září 2018, Stavba 1 a Stavba 2 budou kompletně
dokončeny 15. října 2019, přičemž část pro dětskou skupinu bude dokončena do 30. dubna 2019,
Stavba 3 bude dokončena 4. ledna 2020.
Původně bylo plánováno dokončení dětské skupiny do 30. listopadu 2018, ale z důvodu nepřidělení
finančních prostředků na provoz dětské skupiny v rámci podané projektové žádosti byla uplatněna
výhrada změny závazku a termín dokončení dětské skupiny se posunul na 30. dubna 2019, což
umožňuje plynulé zkolaudování, povolení provozu dětské skupiny od Krajské hygienické stanice a
zajištění zápisu do evidence poskytovatelů služeb péče o dítě v dětské skupině u MPSV tak, aby mohl
skutečný provoz dětské skupiny být zahájen v září 2019 (což je v souladu s termínem zprovoznění
zbývající části přízemí budovy 47, kdy kolaudace se očekává v měsíci 08-09/2019).
I. etapa: Přístavba a stavební úpravy budovy č. 53, skleníku a budovy energocentra a Dostavba a rekonstrukce
objektu č. 52 nejsou v časové kolizi se stavbou dětské skupiny – termíny jejich dokončení jsou v průběhu roku
2019, nejpozději v říjnu 2019 (informace Ing. Zimové).

Proběhla podrobná diskuse všech členů EK AS PřF UP – z diskuse vyplynul návrh 3 variant, které byly
předmětem další diskuse.
 Varianta 1: dokončit projekt dle původního plánu a následně provozovat dětskou skupinu
 Varianta 2: připravit pro dokončení tak, aby bylo možné dětskou skupinu provozovat, ale
pouze za předpokladu, že bude v rámci podaného nebo v budoucnu podaného projektu
poskytnuta dotace na provoz – současně bude proveden průzkum mezi zaměstnanci PřF UP
s cílem zjistit zájem o dětskou skupinu
 Varianta 3: zakonzervovat současný stav a v dalších úpravách nepokračovat, vytvořit tak
prostor pro možné i jiné využití prostor.
Výsledek diskuse: Varianta 1 – zamítnuta, rozhodnutí mezi Variantou 2 a Variantou 3 považuje EK
AS PřF UP za manažerské rozhodnutí vedení PřF UP.


EK AS PřF UP doporučuje vedení PřF UP zvážit dle aktuálního stavu čerpání investičních
prostředků, zda stavebně dokončit prostory pro dětskou skupinu nebo zakonzervovat
současný stav a v dalších úpravách nepokračovat, vytvořit tak prostor pro možné i jiné
využití prostor.



EK AS PřF UP žádá vedení PřF UP o předložení projektové dokumentace k projektu dětské
skupiny a dokumentace k projektům, u kterých došlo k navýšení prostředků za vícepráce.

2. Informace k pohledávce PřF UP za MedChemBio
EK AS PřF UP byla děkanem informována o situaci stavu pohledávky PřF UP za MedChemBio. Byla
vyčíslena výše pohledávky a je i příslib realizace plateb/plnění za pohledávku.
Rekapitulace výše pohledávek:
Půjčka z roku 2009
Nesplacený dluh k 31. prosinci2017
Nepeněžní splátka - převod přístrojů a vybavení (srpen2018)
Nesplacený dluh jistiny
Úroky
Půjčka z roku 2014
Nesplacený dluh k 31. prosinci 2017
Úroky
Celkem pohledávka PřF UP ve výši: 9.902.980,32 Kč.
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11.589.984,90 Kč
6.128.135,03 Kč
5.818.855,51 Kč
60.064,81 Kč
249.214,71 Kč
6.285.000,00 Kč
6.042.000,00 Kč
3.551.700,80 Kč

 EK AS PřF UP bere informaci o aktuálním stavu výše pohledávky PřF UP za MedChemBio
na vědomí. Zároveň s ohledem na výši stanovených úroků za nesplacené částky požaduje,
aby byl uveden způsob (smlouva), na základě kterého byly úroky stanoveny.
3. Nové mzdové tarify
EK AS PřF UP byla děkanem informována o novém mzdovém předpisu a způsobu stanovení výše
tarifních platů v jednotlivých kategoriích.


EK AS PřF UP bere na vědomí způsob stanovení výše tarifních platů v jednotlivých
kategoriích v rámci nového mzdového předpisu a žádá, aby byli vedoucí kateder, pracovišť
a řešitelé grantů informováni o doporučeném řešení změny ve vazbě na poskytnuté
prostředky od jednotlivých poskytovatelů tak, aby nedošlo k problémům při financování
již přidělených projektů.

V Olomouci dne 8. prosince 2018

kontakt:
doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
tel.: 585 63 4511, 775 772 315
email: irena.smolova@upol.cz
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Irena Smolová

