Zápis
ze zasedání Rady Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
konaného v Brně dne 8. prosince 2015
Přítomni (řazeno abecedně bez titulů): J. Bryja, M. Gelnar, M. Honza, Z. Hubálek, P. Jurajda,
M. Macholán, M. Reichard
Omluveni: V. Bejček, J. Zima
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 9 hlasování per rollam:
5/2015
6/2015
7/2015
8/2015
9/2015
10/2015
11/2015
12/2015
13/2015

Schválení návrhu projektu TAČR – K. Halačka
Schválení návrhu projektu MZ ČR – J. Zukal
Schválení realizace investice – klimatizace do prostor chovů – detašované
pracoviště Studenec
Schválení realizací investic z uspořených prostředků nad základní rámec
konkurzních prostředků
Schválení návrhu projektu Japan Society – M. Honza
Schválení návrhu projektu NAZV – K. Halačka
Schválení návrhů projektů NAZV – M. Homolka
Schválení výsledků interní výběrové komise na Program podpory
perspektivních lidských zdrojů - Mzdová podpora postdoktorandů
Schválení návrhu investice – S. Baird

Usnesení č. 6/2015 : Rada pracoviště schvaluje výsledky výše uvedených hlasování per rollam
bez výhrad.
2.

Informace o nových projektech, konkurzu na post-doktorandy

Vědecký tajemník seznámil členy Rady s novými projekty, jež získaly podporu od GAČR na
řešení v letech 2016 – 2018 s poděkováním řešitelům. Podpořeny byly návrhy 4 standardních
projektů (z 9 podaných), návrhy jednoho bilaterálního a jednoho juniorského projektu
podpořeny nebyly. Ředitel ústavu informoval členy Rady o novém projektu spolupráce
s Jihomoravským krajem, jehož druhá část bude podpořena ze zdrojů AV ČR. Dále ředitel
ústavu informoval o výsledcích konkurzů na post-doktorandy (Program perspektivních
lidských zdrojů AV ČR), kdy ze 3 podaných žádostí bude podpořena jedna žádost.

3.

Rekapitulace stavebních změn na terénní stanici Mohelno

P. Bártová podala členům Rady informace o proběhlých investicích do rekonstrukce terénní
stanice Mohelno od roku 2011 a informovala o nájemním vztahu pronájmu MVE v objektu.
Dále předložila informace o využití terénní stanice a o hospodářském výsledku tohoto
střediska. Členové Rady dále diskutovali o možnostech využití objektu v Mohelně.
4.

Informace o probíhající evaluaci AV ČR

Ředitel ústavu a vědecký tajemník podali informace o průběhu hodnocení pracoviště, o
návštěvě hodnotící komise.
Závěrem projednání tohoto bodu proběhla diskuze členů Rady.
5.

Prezentace projektového záměru OP VVV „ENIGMA“

Doc. Bryja seznámil členy Rady se záměrem podání projektu „ENIGMA“ ze zdrojů OP VVV.
Poskytl informace o plánovaných cílech projektu, jeho partnerech, personálním obsazení a dále
o rozpočtu projektu a o udržitelnosti projektu. Členové Rady podpořili podání návrhu s tím, že
ještě v 1/2016 proběhne hlasování per rollam k celkovému návrhu projektu.
6.

Informace o vývoji rozpočtu – provozní, investiční, výhled pro rok 2016

P. Bártová předložila podklady členům Rady pracoviště, a to jak k rozpočtu provoznímu, tak
investičnímu. Podala výklad k jednotlivým položkám rozpočtu a seznámila členy Rady s
výhledem hospodaření k 31.12.2015 a s finanční zajištěností pro rok 2016.
7.

Různé

Ředitel ústavu informoval členy Rady o proběhlé kontrole GAČR, jež byla zaměřena na
kontrolu čerpání finanční podpory projektů za rozpočtový rok 2014. Seznámil členy
s nedostatky, které byly zjištěny s tím, že bude vydán interní pokyn ředitele řešící nedostatky.
Členové rady dále diskutovali o realizaci Strategie AV21 v roce 2015 a roce 2016 a o dalších
možnostech zapojení ÚBO do programů této strategie.
Závěrem jednání Rady proběhla diskuze o hrozících problémech s financováním všech nutných
výdajů počátkem roku 2016 do doby poukázání finančních prostředků od GAČR určených na
řešení projektů v roce 2016. I přesto, že ústav bude hradit pouze nutné výdaje (jak
institucionální, tak projektové), není ve finančních možnostech ústavu profinancovat veškeré
výdaje (především mzdové prostředky) po dobu delší než 2 měsíců. Rada ÚBO pověřila
ředitele, aby hledal řešení této situace po konzultacích s členy Akademické rady a vedením GA
ČR.
V Brně dne 11.12.2015
Zapsala: P. Bártová

Ověřil: J. Bryja

