ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY ÚSTAVU BIOLOGIE OBRATLOVCŮ ZE DNE 19. února 2007
Přítomni: J. Bryja, J. Gaisler, L. Glosová, M. Homolka, M. Honza, Z. Hubálek, P. Jurajda,
M. Macholán, Z. Řehák, J. Zima, host doc. Pecháček
1. Představení pana doc. Pecháčka
J. Zima představil Radě ústavu p. doc. Pecháčka, který uvažuje o přihlášení do konkursu na
funkci ředitele ústavu. Pan doc. Pecháček se krátce představil a členové Rady ústavu měli
příležitost mu položit otázky.
2. Schválení rozpočtu
K dalšímu jednání byla přizvána ing. Hlaváčková. Předložila Radě ústavu rozpočet na rok
2007 a podala podrobnější vysvětlení k jednotlivým položkám. Rada ústavu rozpočet
v předložené podobě (viz příloha) schvaluje. Rada ústavu projednala a schválila záměr
nákupu terénního automobilu pro OEP, režijního automobilu a centrifugy pro OPB. Zároveň
byl projednán a schválen záměr stavební investice na zateplení podkroví na Květné 8. Tyto
investice budou hrazeny z prostředků ústavu (FRM).
3. Jmenování konkursní komise
Dalšího vedení se ujal prof. J. Zima. Rada ústavu se dohodla na jmenování sedmi členů
konkursní komise pro obsazení funkce ředitele (ředitelky) pracoviště. Z toho dva členové
externí jsou doc. P. Ráb a doc. J. Velemínský, za ústav byli jmenováni členové Rady ústavu
ing. P. Jurajda a doc. Z. Hubálek. Zbývající tři externí členové jsou doc. P. Stopka, prof. S.
Bureš a doc. F. Sedláček. Předsedou komise byl jmenován doc. Z. Hubálek.
4. Různé
- Rada ústavu se po rozpravě shodla na tom, že do příštího zasedání připraví p. Zdražil rozbor
autoprovozu.
- Rada pracoviště vyslovila souhlas s podáním návrhu na Prémii Otty Wichterleho pro dr. J.
Bryju.
- Rada ústavu podporuje další vydávání časopisu Folia Zoologica. Členové Rady ústavu se
shodli, že pro tento rok je potřeba hledat finanční prostředky pro FZ v rozpočtu ústavu. Ing.
Jurajda byl požádán o vypracování finanční bilance FZ ve spolupráci s THS. Rada ústavu se
také shodla na potřebě hledat nového hlavního redaktora. Návrh připraví doc. Hubálek. Doc.
Macholán navrhl další jednání s nakladatelstvím Springer.
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