Zápis
ze zasedání Rady Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
konaného v Brně dne 2. prosince 2016
Přítomni (řazeno abecedně bez titulů): J. Bryja, M. Gelnar, M. Honza, P. Jurajda, M.
Macholán, M. Reichard, J. Zima
Omluveni: V. Bejček, Z. Hubálek
Jednání zahájil a řídil předseda Rady pracoviště J. Bryja.
Projednáno:
1.

Ověřování zápisu z minulého zasedání a shrnutí hlasování per rollam

Předseda Rady shrnul zápis z minulého zasedání. Od minulého zasedání Rady pracoviště
proběhlo devět hlasování per rollam:
6/2016
7/2016
8/2016
9/2016
10/2016
11/2016
12/2016
13/2016
14/2016

Schválení návrhu projektu ATHENE - Česko-saská spolupráce (M. Šálek)
Schválení návrhu projektu – OP VVV – Excelentní výzkum – NextGenLife (J.
Bryja)
Schválení návrhu projektu – AZV (I. Rudolf)
Schválení návrhu projektu – TAČR (J. Zukal)
Schválení návrhu projektu – Japan Society (J. Zukal)
Schválení návrhu projektu – NAZV (M. Homolka)
Schválení návrhu projektu – Visegrad (K. Halačka)
Návrh kandidáta – program perspektivních lidských zdrojů
Schválení návrhu projektů INTERREG (J. Mendel, J. Krojerová)

Usnesení č. 6/2016 : Rada pracoviště schvaluje výsledky výše uvedených hlasování per rollam
bez výhrad.
2.

Grantová politika ÚBO v návaznosti na problémy s cash flow

Členové Rady pracoviště diskutovali, zda a jak podporovat i jiné návrhy projektů než projekty
GAČR, zejména ty, které mohou ohrozit finanční stabilitu ústavu. Shodli se v diskuzi, že
selekce návrhů projektů je nutná. Dále je považováno za vhodné upravit interní směrnici o
předkládání návrhů projektů Radě pracoviště tak, aby již při vypsání samotné výzvy jinými
poskytovateli než GAČR bylo projednáno Radou pracoviště, zda projekt bude mít její podporu
či nikoliv.

3.

Informace o vývoji rozpočtu 2016 a výhled pro rok 2017

Vedoucí THS informovala členy Rady o vývoji provozního a investičního rozpočtu roku 2016.
Ke konci roku 2016 bude dle stávajícího vývoje Ústav vykazovat vyrovnané hospodaření. Dále

zrekapitulovala realizované investice v roce 2016 a seznámila členy Rady se stavem fondů.
Členové Rady pracoviště byli seznámeni s plánovaným rozpočtem roku 2017, zejména
s celkovými výnosy a jejich strukturou a s rozpočtem stavebních a přístrojových investic
z konkurzů.
4.

Diskuze k volbě předsedy AV ČR na prosincovém sněmu

Členové Rady pracoviště vyjádřili podporu kandidátce na předsedu AV ČR.
Usnesení č. 7/2016 : Rada pracoviště vyjadřuje podporu navržené kandidátce na post předsedy
AV ČR.
5.

Stav realizace investice novostavby chovů ve Studenci

Vedoucí THS informovala o stavu realizace investiční výstavby budovy chovů na detašovaném
pracovišti Studenec. Členové Rady pracoviště byli seznámeni s čerpáním dotací na tuto stavbu,
o využití dotací, a dále o postupu stavebních prací. Očekává se zahájení zkušebního provozu
budovy v prosinci 2016, kolaudace a následná akreditace chovů proběhne v první polovině
roku 2017.
6.

Různé

J. Bryja informoval členy Rady pracoviště o účelnosti zřízení pracovního místa na 0,5 úvazku
s pracovní náplní PR, grant officer, správce www. Členové Rady tento návrh podpořili.
Ředitel ústavu informoval členy Rady pracoviště o záměru vypsání výběrových řízení na 2
vědecké pracovníky s datem nástupu od 1.3.2017.
J. Bryja otevřel diskuzi o stavu sbírek a možném dalším konceptu provozu sbírek a genetické
banky.
M. Honza informoval o výsledcích výběrového řízení na nájemce MVE v Mohelnu s dobou
účinnosti nájemní smlouvy od 1.1.2017 do 31.12.2021.
J. Bryja závěrem poděkoval všem členům Rady za výkon funkce v končícím funkčním období
Rady pracoviště.

V Brně dne 6.12.2016

Zapsala: P. Bártová

Ověřil: J. Bryja

