Zápis z jednání Rady ÚBO AVČR v.v.i. 19. prosince 2008
Schůze Rady instituce se uskutečnila v pátek 19.12. ve 14 hod. na ÚBO, Květná 8.
Bylo přítomno všech 9 členů Rady (viz prezenční listina).
Program:
1. Kontrola zápisu z minulé schůze (20.6.) – bez připomínek.
2. Od poslední schůze Rady se uskutečnily 2 elektronické diskuse Rady (příloha).
3. Informace o jednání Sněmu AVČR: naši zástupci (ředitel a M. Homolka) podali
sdělení o jednání, na němž byl mj. v tajném hlasování velkou většinou zvolen ze 2
kandidátů nový předseda AVČR, prof. Drahoš.
4. Volby do Akademické rady AVČR se uskuteční na Sněmu AV 24.3.2009. Do 22.
ledna 2009 je nutno navrhovat kandidáty do Akademické rady i do Vědecké rady
AVČR. J. Zima vyjádřil ochotu účastnit se práce v AR, pokud bude mít podporu také
z ostatních brněnských ústavů AVČR, a bude-li zvolen. Návrh na kandidáta do VR na
dnešním jednání nevzešel. Výběrem kandidátů za naše pracoviště se bude zabývat
Shromáždění vědeckých pracovníků ÚBO, které bude svoláno na 19. ledna 2009.
5. Výsledek průběžného hodnocení ÚBO: předseda seznámil Radu s obsahem dopisu,
který obdržel od člena AR, doc. P. Rába společně s protokolem hodnocení komisí
vedenou prof. J. Hergetem. Velmi dobře (kategorie A) bylo hodnoceno jak plnění
Výzkumného záměru, tak ústav samotný (šlo o 2 paralelní hodnocení). Na základě
výsledku hodnocení získalo pracoviště příznivý koeficient v rozdělování rozpočtu.
6. Hospodaření ÚBO 2008 a rozpočet 2009: v hospodaření ÚBO v roce 2008 se
neobjevil žádný nepříznivý moment (účetní uzávěrka bude připravena v lednu 2009), a
rozpočet na rok 2009 předpokládá institucionální navýšení prostředků oproti roku
2008.
7. Příprava zprávy o činnosti ÚBO v roce 2008: na jednání Rady byl přizván tajemník
ÚBO M. Čapek, který spolu s ředitelem informoval o stavu zprávy, která má být
odevzdána do 5. ledna 2009. Členové Rady vyjádřili 9 hlasy souhlas s věcným
obsahem této zprávy, v níž zbývá doplnit některé detaily ve spolupráci s vedoucími
oddělení.
8. Různé.
- M. Homolka upozornil na nutnost rozhodnout se pro nákup multilicence ÚBO
pro statistický software, např. SPSS. Vzešel návrh na ustavení komise ze
zástupců všech oddělení, která by se obecně nákupem softwaru zabývala.
- J. Bryja informoval o evidování ÚBO v programech 7RP EU.
- Diskuse o některých problémech autoparku (Studenec aj.).
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