STATUT DOZORČ Í RADY KOLEJÍ A MENZ V BRNĚ

Č lá nek 1
Zá kladní ustanovení
1. Dozorč í rada (dále jen „ DR“ ) je poradním sborem rektora VUT ve smyslu č lánku 26 odst. 1
Statutu VUT v Brně.
2. DR projednává koncepč ní zálež itosti Kolejí a menz v Brně (dále jen „ KaMB“ ) a sleduje
jejich č innost.
Č lá nek 2
Př edmě t činnosti
1. Předmětem č innosti je zejména projednávání:
a) zprávy o hlavní a doplňkové č innosti KaMB a o stavu jejich majetku a jeho úč elném
využ ívání,
b) návrhu interního finanč ního plánu KaMB,
c) návrhu kolejního řádu a návrhu menzovního řádu,
d) pravidel pro přidělování míst pro ubytovánív kolejích,
e) projednávánínávrhu změn Stanov a Organizač ního řádu KaMB.
2. DR můž e podat zdůvodněný návrh rektorovi na odvolání ředitele KaMB.
Č lá nek 3
Složení DR
1. DR má8 č lenů, z toho 4 zaměstnance VUT a 4 studenty VUT.
2. Č leny DR vč etně předsedy jmenuje a odvolávárektor VUT.
3. Mezi č leny z řad zaměstnanců je zpravidla pověřený prorektor a proděkan pro vzdělávací
č innost jedné z fakult VUT.
4. Zástupce studentů v DR navrhuje rektorovi studentská komora AS VUT z řad studentské
č ásti akademické obce VUT. Jejich funkč níobdobíje zpravidla dvouleté.
5. Č lenství v radě můž e před uplynutím funkč ního období zaniknout odstoupením č lena nebo
zánikem jeho č lenstvív akademické obci.
6. Rektor jmenuje rovněž tajemníka DR, který vykonává organizač ní a administrativní úkony
nutné pro č innost Rady. Tajemník máhlas poradní.
Č lá nek 4
Prá va a povinnosti členů
1. Č len DR máprávo zejména:
a) jednat ve věcech uvedených v č l. 2 s ředitelem KaMB,
b) navrhovat DR k projednánízálež itosti vztahujícíse k předmětu č innosti.
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2. Č len DR je povinen:
a) úč astnit se jednáníDR,
b) zachovávat mlč enlivost o informacích nebo materiálech, které získal při výkonu funkce
č lena DR a které mají charakter obchodního tajemství nebo jsou označ eny
zaměstnavatelem za důvěrné.
Č lá nek 5
Jedná ní a hlasová ní
1. Jednání DR připravuje, svolává, řídí a navenek ji zastupuje předseda, v jeho nepřítomnosti
jím pověřený č len DR. Program jednání je předkládán č lenům zpravidla 7 dní před jeho
termínem. DR se scházína řádném zasedání nejméně dvakrát roč ně.
2. Z jednání DR se pořizuje zápis, který rada schvaluje na svém dalš ím zasedání. Zápis
podepisuje předseda DR. V zápise se uvedou i stanoviska a připomínky č lenů, jestliž e o to
pož ádají. Souč ástízápisu je prezenč ní listina přítomných.
3. Zasedání DR je mož né na návrh alespoň poloviny č lenů svolat i mimořádně. Mimořádná
zasedání svolává předseda do 10 dnů ode dne doruč ení návrhu. O termínu konání
mimořádného zasedánímusíbýt č len informován nejméně 3 dny předem.
4. DR se usnáš ína doporuč eních rektorovi VUT.
5. DR hlasuje aklamací, není-li ad hoc dohodnuto jinak. Kaž dý č len rady má jeden hlas.
Rozhoduje se prostou větš inou přítomných. DR je schopna usnáš ení, je-li přítomno nejméně
6 č lenů.
6. DR můž e jednat a hlasovat rovněž korespondenč ně prostřednictvím poč ítač ové sítě.
7. O zasedání DR jsou informováni i předsedové kolejních rad, kteří mají právo se jej zúč astnit
jako hosté. Jiné osoby se jej mohou zúč astnit pouze se souhlasem DR.
Č lá nek 6
Zá vě rečná a př echodná ustanovení
1. Statut DR nabýváúč innosti dnem vydání.
2. Změny Statutu DR vydávárektor VUT formou písemných dodatků.
3. Dnem úč innosti tohoto statutu pozbývají platnosti dosud vydané vnitřní normy nebo jejich
č ásti, které nejsou v souladu se zněním tohoto statutu.

V Brně 9. č ervna 2000

Prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc.
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