
Z á p i s 
z jednání SR JAMU konaného dne 23.11.2007 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Program: 

1. Zahájení 
2. Informace o čerpání rozpočtu JAMU za období 1-9/07 
3. 60. výročí JAMU 
4. Jednací řád SR JAMU (doplnění) 
5. Různé 

 
Řízení jednání se za nepřítomného předsedy Weimanna ujal ing. Martin Slezák. 
 
Ad 2) Informace o čerpání rozpočtu JAMU 
Kvestorka doplnila komentářem předložený materiál o čerpání rozpočtu JAMU v období 01 – 
09/2007 obsahující Zprávu o hospodaření, Zprávu o stavu reprodukce majetku a Výkazy zisku 
a ztrát. Čerpání rozpočtu probíhá v souladu s plánem. Vysoký hospodářský výsledek je dán 
nerovnoměrným čerpáním rozpočtu v období prázdnin a bude do konce roku značně snížen. 
Reprodukce majetku je financována z různých zdrojů. Ministerstvem schválené Programové 
financování RM bylo prodlouženo až do roku 2010. Z těchto prostředků byla financována 
především dvorní dostavba Mozartova 1. 
Výstavba HDL – v současné době obdrželi projektanti kladné stanovisko OPP MmB, což 
umožní urychlit přípravy  stavby. 
Z prostředků FRVŠ, TO A byla realizována digitalizace audiovizuální techniky na DF a 
zakoupeny kvalitní hudební nástroje pro HF.  
Část NIV prostředků byla převedena na kapitálové výdaje ve výši 3 275 tis. Tyto finanční 
prostředky budou do konce roku vyčerpány na opravy majetku. 
V diskuzi dr. Šťastná doporučila využít pro financování technologií HDL OP Výzkum a 
vývoj pro inovace. JAMU se na zpracování takového projektu připravuje, bude jednat 
s možnými partnerskými podniky.  
Závěr: SR JAMU vzala na vědomí zprávu o hospodaření v období 01 – 09/2007 bez 
připomínek. 
 
Ad 3)  60. výročí JAMU 
Členům SR byla předána publikace JAMU Vivat academia II, vydaná u příležitosti 60. výročí 
JAMU. Rektor krátce připomněl akce, které v rámci týdne oslav proběhly na Hudební i 
Divadelní fakultě. Za dlouholetou spolupráci Národního divadla v Brně a Filharmonie Brno 
obdrželi bývalí ředitelé těchto institucí Mgr. Prokeš a Mgr. Zoubek stříbrné pamětní medaile 
JAMU. Součástí oslav bylo také udělení čestných doktorátů dirigentovi Zdeňku Mácalovi a 
dramatikovi českého původu Tomu Stoppardovi v první polovině roku. 
 
Ad 4) Jednací řád SR JAMU 
Členům SR JAMU byl předložen návrh na doplnění čl. 10 Jednacího řádu JAMU o bod 5  - 
formu rozhodování SR JAMU bez zasedání (per rollam). 
Závěr:  SR přijala tuto změnu všemi hlasy. Změna bude zaslána na MŠMT k registraci. 
 
Ad 5) Různé 
Informace prorektora Plešáka o studijních záležitostech. 
 
Zapsala: Spílková       Verifikoval: ing. M. Slezák 
 



 


