
Rada ÚtM AV ČR, V. V' i', žižkava 22, cz 61'6 62 B.na

Zápis z 37 , jednání nady ÚFtvt AV čR, v. v. i.

Détum konánÍ: 13' 6' 2011

Přítomno: 8 (A' DIouhý, L' Kunz, P' Lukáš, J' svoboda, M' svoboda, o' schneeWeiss, M' Šob,
l. Svejcar)

Omluveno: 1 (8. Vlach)
Hosté: 2 (l' Láta|, L' Náhlík)

Pro8Íam:
1) oVěřoVánízápisu a kontro a !sneseníz rninu|ého zasedání
2) ProjednánÍ Výroční zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2o1o
3) P|ojednáníplénu stavebnich akcí na rok 2012 a Výh|edu na roky 2013 a 2014
4) ProjednánínáVrhu korekce názv! oddě|eníÚFN1 . cErEc
5) Informace o současném stavu projektu cEITEc
6) Různé

Zasedání řídiI předseda Rady, doc. Lukáš

ad 1) K zápisu á koniroIe usnesení36' Rady neby|y žádné připomínky

Zápis z minu|ého jednání byl schVá|en jednomysIně'

ad 2) Projed ná n í \nýročn í zpráVy o činnosti a hospodařeníZa rok 201o

P. Lukáš informoval, že VýročnízpráVu 5chVá|ila Dozorčí rada ústavu bez připomínek a vyzvaI
přítomné k diskusi'

J. svoboda připonně|, že Vedeníústavu rozhodIo přeVádět zisk do rezerVního fordu a inforrnova|o o
tom Radu i zamě5tnance na ústaVním shÍomáždění' PodIe VýročnízpráVy byI zisk za rok 2010 asi 1
rni]' Kč a rezervnífond při toÍn VYkázaI pok|es o zhruba 40o tis' Kč. Jak je to možné? NaVíc za posIeC]ní
3 roky by| zisk přes 3 mi|' Kč a na rezervním fondu přiby|jen 1 mi ' Kč'

J' Láta| řek, že pod]e praVÍdeI pro projekty 6' RP EU jsou penke na projekt PREMEccY poukazovány
z Bruselu na rezerVnífond a pIatby mají zpoždění asi 1 a pů roku. Projekt PREMEccY skončí koncem
tohoto roku a po finá|ní p atbě z Bru5eIu by uVáděné rozdí|y rněty být odstraněny'

Rada schVá|i|a Výroční 2právu jednomysIně.

ad3) Projednáníplánu stavebnich akcína rok 2012 a Výh|edu na roky 2013 a 2014

J' Láta] tento bod uvedI sdě|ením, že před]ožený p]án VycházíZ d]ouhodobého p|ánu stavebních
investic ústavu' Jedinou změnou je zařazenípo|ožky Adaptace laboratoře pro e|ektronový mikroskop'
které je přímým důs|edkem schvé|ení projektu CEITEC' V souvis]osti s tímto projektem mohou b'it
nLrtné da|šístavebnípráce spojené s insta|acíjiných přístrojů pořizovaných z prostředků projektu
cEIÍEc' Zatím se nedá říci, zda rozsah těchto pracíbude tako\.ý, aby se jedna|o o investice'

A. Dlouhý - V po ožkách etap rekonstrukce e|ektroinsta|ace a \.ýměna pod|ahových kryt n Jsou
paušáLně Llváděny částky 2 mi ' Kč. Ko|ik týto akce skutečně stojí? Napřík|ad Ve čtvrtém patře nejsou
]aboratoře a p|ocha Vyrněňovaných pod|aho\4ich krytin je menší než V jiných patrech'

J. Láta| - částka 2 mil' Kč je maximá |n í částka, o kterou je rnožné na jednot|ivou akci žádat' Ústav
dostane maxirná|ně 1,5 mi ' Kč a 500 tis' mU5í dodat z V|astnkh zdrojů. skutečné nák|ady.jsou o má|o
n]žši a iší se pod|e rozsahu praciV jednotliýi'ch patrech'
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A. Dlouhý _ nejsou nák|ady na adaptaci ]aboratoře pro e|ektronoýý mikroskop Ve wši 2,8 mi|' Kč pří|iš
\rysoké. V navrhovaných projektech VaVpI se počíta|o s menšímičástkarni' Je Wtlpováno náhradni
umístěnípro TElY.

t']' svoboda - tato částka by|a odhadnuta na základě srovnáníse skutečnými nák|ady na úpravu
|aboratoře pro mikroskop LYRA' celková cena adaptace se V případě LYRY b|ížia 2 rni|. Kč' Adapiace
|aboratoře pro TE|v1 bude mírně s ožitější Vzh|edem k Většírnu zák|adovému antivibračnímu b]oku a
nutnosti aktivniho stíněn í e|ektromag netickéh o po|e' Néhradní místo Vybráno není, protože
e|ektrornagnetické po|e, které bude muset být kompenzováno/ je da|ekého dosahu a přemístění
mikroskopu V řádu desíbk až stovek metrů situaci nevyřeší'

J. svoboda - podje p|ánovaných prostředků na lyměnu krÉin Ve 4, patře Vychází cena za 1 mr pri|is
\"ysoká, asi 8 tjs' Kč' skLrtečné náklady na 4. patro budou určitě nižšia by|o by dobré rozšíiit \.ýměnu

^,yr,, ,. L.)LuoL> ru polrd,

J: Láta| - skutečné nák|ady na 4. patro budou určitě nižšía po Žískánícenové nabídky od dodavate|e
provedeme za zb'ívajícíprostředky i částečnou !'ýrněnu kr}tin Ve 3, ptstře'

P. Lukáš dá|e informova|, že na přístrojové investice V roce 2011 může ústav vyčlenit asi 1,5 mil' Kč'
NáVrhy od Vedoucích skup;n bldou shromážděny do 14 dní a 15.8'2011 bude jejich seznam před ožen
Radě k přojednání'

ad 4) PoednénínáVrhu korekce názvu oddě|eníÚFM - CEITEC

L. Náh|ík informova|, že z důvodů sjednoceníformy názvů,oddě|ení institutu cEITEc jsme oy||
požádáni o zrněnu názvu z ,,cEITEc _ ÚFM" na ,,cEITEc ÚF|4"'

Rada tuto změnu jednomys]ně schvá|i|a

ad 5) Informace o současném stavu projektu cEITEc

L' Náh|ík informova|, že projekt cEITEc by| schválen 5 p|atnostÍod 1'6.2011' Jako uznate]né nák|ady
na tento projekt lze nárokovat prostředky spotřebované od 1'1.2011' V nejb|ižších dnech bude svo ána
schůzka Zainteresovaných, kde budou posMnuty b ižší informace' Předpok|ádá se, že v červenci
budou uzavírány pracovnÍsm|ouvy s jednot i\^i'mi pracovníky.

Dále proběhIa diskuse o forÍně uVáděníafiIace a poděkování u pubIikacíVznik|ých V cE|TEcu a statutu
oddě|ení cE|TEc' ByIo konstatováno, že na VUT majítato oddě|enístatut faku|ty a na našem ústavu
státut oddě ení'

ad 6) Různé

A' DIouhý infoÍmova|, že by| ná GA ČR ode5|én náVrh projektu na centÍum exce|ence e podé[ova
všem, kteří5e na přípravě projektu podí|eIi, zV|áště pak L' Náh]íkovi za Vypracovéní čá5ti týkající se
ekonomiky projektu' spoIuřešiteIi projektu jsou VUT Brno, cVUT Praha a centrum Výzkumu Rež.

celkový rozpočet projektu je 20 mi ' Kč, z toho 11 mi|' Kč pÍo ÚFM'

L' Kunz poděkova jménem Všech přítomnÝch A' D|ouhému, kterýje naVrhovateIem projektu.

Da|šíjednání Rady proběhne 15' 8. 2011
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Rada ÚFM AV čR, V' v. i .' Žižkova 22' cz.676 62 Ptrno

Rada schvelLrje:

1. Zápis z 36. zasedání Rady
2. Výročnízprávu o činnosti a hospodařeníza rok 2010
]. 7ménU názvu oodéleni ,,cEITEc ÚFM" na ,,cEITEc ÚFM.'

Rada projedne|á:
P]án stavebních akcí na rok 2012 a výh|ed na roky 2013 a 2014.

V Brně 16' 6. 2011 t, A-lk/z--
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