Zápis z jednání Rady ÚBO AVČR v.v.i. 19. března 2009
Schůze Rady instituce (RI) se uskutečnila ve čtvrtek 19.3. ve 14:30 hod. na ÚBO, Květná 8.
Bylo přítomno 7 členů Rady (viz prezenční listina), doc. Z. Řehák byl omluven.
Přizváni k jednání RI byli RNDr. P. Koubek (Dozorčí rada ÚBO), ing. Horák (vedoucí THS),
a ing. M. Čapek (tajemník ústavu, editor Výroční zprávy a Bienniále ÚBO).
Program:
1. Informace předsedy RI o změně tajemnice Rady – místo L. Glosové od ledna 2009
tuto funkci vykonává J. Novotná (vzhledem k organizačním změnám na ústavu);
členové Rady tuto personální změnu odsouhlasili bez připomínek.
2. V období od poslední schůze RI se uskutečnila 24.-25. února elektronická diskuse
členů, během níž byla s porozuměním doporučena Markéta Ondračková na kandidátku
pro prémii O. Wichterleho.
3. Na dnešní schůzi byla projednána Výroční zpráva ÚBO včetně účetní uzávěrky a
auditu za rok 2008. Některé drobnější připomínky byly předány ing. Čapkovi
k úpravám Zprávy, která byla poté jednohlasně odsouhlasena ústně i písemně 7
přítomnými členy.
4. Další jednání proběhlo ohledně Návrhu rozpočtu ÚBO na rok 2009. Některé detaily
zodpověděl na dotazy členů Rady ing. Horák. Ve zprávě nebyly nalezeny žádné
problematické položky, a Rada proto všemi přítomnými členy Rozpočet odsouhlasila
ústně i písemně s tím, že čerpání Fondu rozvoje majetku (FRM) bude upřesňováno
podle aktuální finanční situace v průběhu roku 2009 a podle dohody vedení pracoviště
s vedoucími jednotlivých oddělení.
5. Volby do Akademické rady AVČR se uskuteční na Sněmu AV 24.3.2009, kandidátem
je mj. stávající ředitel ÚBO. Proběhla kratší diskuse.
6. Ing. Čapek krátce informoval o postupu prací na Bienniále ÚBO 2007-2008, v níž
zbývá dokončit jen několik kratších pasáží a ozdobit text fotografiemi.
7. Ředitel popsal problémy spojené s redakcí časopisu Folia zoologica, které se vyostří
s odchodem výkonného redaktora P. Blaháka v dubnu 2009 a s potenciální změnou
hlavního redaktora. Spolufinancování FZ Zemědělskou univerzitou v Praze bude
implementováno až od roku 2010. V krátké diskusi nebylo nalezeno žádné jednoduché
řešení vzniklé situace.
8. Člen Dozorčí rady Dr. Koubek upozornil na problém pozemku pod zahradním
domečkem, vysvětlení podal ředitel J. Zima.
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