Zápis ze zasedání parlamentu

7. 1. 2009, 19:00
Hlávkova kolej

Zápis provedli: Nina Vejsadová

Prezenční listina
Delegáti:
J. Dostál

Silicon Hill

R. Pupák

Pod-O-Lee

J. Nábělek

Orlík

V. Sedlmajerová

BION

Z. Čech

HIC

M. Petrásek

Chaos Bridge

A. Chrastinová

Klub Čajovna, STOH

S. Šmejkal

Radio Akropolis

R. Jedlička

Křesťanský klub

J. Michal

ISC

R. Roška

IAESTE

M. Půlpitel

AS FEL

J. Mašín

AS FD

Hosté: Nina Vejsadová (Neeja), Zdeněk Horák (Czenda), Martin Záveský (Zavi),
Michal Sivák, Jana Stachová, Ondřej Ulman, Jakub Andr (Xylem), Lucie Kovářová,
Michal Višňovský, Jaroslav Kuba, Jakub Weiser, Slávek Černý, Tomáš
Metelka (Metalýza), Adam Bohunčák, Radovan Igliar (Proteo)

Program zasedání
1) Představení kandidátů
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Začátek 19:18
OHP: 12

1 Představení kandidátů
Zdeněk Horák :)


psal jsem do konference co chci



de facto dát SU do pořádku a upravit model jejího fungování, resp.
nastavit jiný model jejího fungování



změnit stanovy – mimo jiné i co se do počtu delegátů týče



upravit předpisy, aby se podle nich dalo rozumně fungovat, aktualizovat
několik let staré

Martin Půlpitel: nechce dnes nikoho zvolit, protože podle něj před dvěma lety
Czenda sliboval něco, co nesplnil
Martin Půlpitel: Proč sem nechodí senátoři? Proč sem chodí pořád míň lidí? SU
je v troskách. Je to kvůli demotivaci. Na rektorátě nás nemají rádi ... A to se
stalo za období, kdy tu byl Czenda. Proto nechci aby byl znovu zvolen ...
Standa: Martine co jsi pro SU za tu dobu, co tu jsi, udělal ty?
Martin: Já jsem za senát pomohl Nině tím, že jsem na ní na fakultě předal
kontakty na nástěnky ...
Jiřák: S Czendou to mám tak, že jak řekl že bude fungovat, tak fungoval... Já
jsem s ním nikdy problém neměl... Na druhou stranu vedení SU je
„outsorcované“ :-) … Co se týče toho že jsem teď statutární zástupce, tak
prezident být nechci ... jsem pro to, aby byl prezident dnes zvolen... možná za
půl roku bych o tom uvažoval, ale spíš ne...
Jakub Nábělek: Jak to chceš udělat, ty změny co plánuješ?
Czenda: Hlavně změnou procesů a základních předpisů – například chci změnit
princip chlívečků na hlasování
Například jde i o změnu stanov, které musíme ze zákona změnit do konce
června.
Olymp: To je jednoduchý proč sem nechodí zástupci fakult... Senáty jsou
součástí fakulty, kluby součástí SU ... proto sem kluby chodí a senáty ne, senáty
nemají důvod / motivaci sem chodit
K tomu že by měl prezident „generovat“ akce: těžko můžete očekávat, že
prezident bude generovat akce... ten řeší reprezentaci, právní otázky, problémy
– akce musejí vznikat v klubech / v lidech, SU je pak může zastřešit...
Martin: chtěl bych vědět, co si o tom myslí pan prorektor Kuba
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prorektor Kuba: o Zdeňkovi musím říct, že udělal hodně... udělal maximum, co
šlo udělat... ze začátku sice byly nějaké spory, ale myslím, že v této situaci
najdeme těžko někoho jiného ... já sám jsem oslovoval kandidáty o kterých
jsem si myslel, že jsou perspektivní... Já bych hlasoval proto, aby byl dnes
prezident zvolen ... Co se týče rektorátu – spolupráce s SU je dobrá ...
nesouhlasím s tím, že má SU špatnou pověst na rektorátě... nabídl jsem
Zdeňkovi, že mu pomůžu s restrukturalizací.... Role SU je jiná než role
senátu ... senát je vyloženě politická záležitost... SU má dle mého názoru
primární roli někde jinde (volnočasové aktivity) ... byl jsem vždy proti tomu,
aby zástupci fakultních senátů byli v parlamentu... ale byl jsem pro, aby tam
byli zástupci velkého senátu...
Czenda: parlamenty by měly být více diskusními fóry, měli bychom udělat
výjezdní zasedání, kde budeme řešit přímo restrukturalizaci
Metalíza: kolik si myslíš, že zabere změna předpisů času?
Czenda: odhaduju tak půl roku ... optimistická představa... když tomu budeme
věnovat cca 2 hodiny týdně... celkem max. rok
Jakub Nábělek provedl předelegování delegáta za Orlík
Přihlásili se členové volební komise: Jakub Andr, Lucie Kovářová, Martin
Višňovský, Slávek Černý, Jakub Weiser ...
Hlasování:
„Studentský parlament schvaluje složení volební komise ve složení
Jakub Andr, Lucie Kovářová, Martin Višňovský, Slávek Černý a Jakub
Weiser.“
12:0:0
Schváleno
Probíhá anonymní hlasování.
Hlasování:
„Studentský parlament volí Zdeňka Horáka prezidentem SU ČVUT.“
10:0:2
Schváleno
Zdeněk Horák byl zvolen prezidentem SU ČVUT.
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