
Rada ÚFM AV ČR, V' V' i ', Žižkaýa 22, CZ.61.6 62 *na

Zápis ze 40. jednání Rady ÚFM AV čR, v. v. i.

Datum konánÍ| 72' 12' 2a11

Přítornno| 7 (L' Kunz, P' LUkáš, M' svoboda, o' schneeweiss, ]. svoboda, ]' ŠVejcar, B' V|ach)
orniuven: 2 (M' sob, A' D]ouhý)
Hosté: 2 (M' Nečesa, L. Náh|ík)

Program:
1) oVěřoVánízápi5u a korrtro|a usnesení z minu|ého zasedéní
2) Zápi5 o Usnesení schvá|enérn per ro||am
3) Hospodaření ÚFN/] V období]eden až říjen 2011
4) Rúzné

ZasedánířídiI před5eda Rády, doc' Lukáš

ad 1) Mlnulé, 39. jednání Rady žáda o ředite e, aby u]oži| Vedoucínru THo objednat u f]rrny, která
doda|a kote|nu, úpravu otopného 5y5tému tak, abY byo možno manué|ně vypnout topení při
zachoVání dodáVky tep|é Vody' Tento bod by spIněn á ředjte| 5eznámiI přítomné se zňěním dopisu,
kterým tato firma reagova|a na příslušnou objednáVkU'
l' svoboda však uvedl, že podIe jeho názoru dopis nenaVrhuje postačující opatřenI pro iešení
prob ému s Ietním topením kote ny' Rada se dohodIa, že tato námitka bude řešena V rárnci Různého'

K VIastnímu zépi5u z 39' Rady neby|y žádné připomínky a Žépi5 by potorn schVá]en jednornY5|ně'

ad 2) zápls o usnesení schvá|eném per rolIam

Předmětem hasování per ro||am by|o schVá|ení dokunrentu,,VoIební řád pro VoIbu radY Ústavu
fyziky materiá|ů AV eR, V.V'i.... P'Lukáš konstatova|, že Ve stanoveném termínu Všichni č|enové rady
ÚFM Vyjáclřili souh as 5 naVrženým U5neseníín. Rada potom 5chVá|ila zápis o usneseníschVá|eném per
ro||am jednomYsIně'

ad 3) Hospodaření UFM v období |eden až říjen 20u
P'Lukáš uved, že z před oženého mateÍiá|u Hospodaření za období |eden až říen 2011 Vyp|ýVá, že
rozpočet je čerpán rovnoměrně.

IV]. NečesaI dopIni| ústně údaje za měsíc Iisiopad' Na kontě ústaVu zbýVá cca 12 m]L' Kč, bez
grantových prostředků činízůstatek 5 mi|. Kč' TYto prostředky by mě|y postačoVat na pokrvtí nák|aclů
ve zbytku roku 2011.

K tomuto bodu neby|y da|ší př]pomínkY

ad 4)Různé

4'1 or8anizační rozdě|ení oddělení cE|TEc

P. Lukéš _ oddě|enÍ cE|TEc se dě|í na dVě skupiny, jak je již Uvedeno na ústavních WwW stránkách'
Toto Íozdě ení neby o dosud projednáro na Radě'

L. Náh|ík Vysvět i|, že dě|ení na dVě skup]ny by o j]ž V náVrhu projektu cE|TEc a je přímým důs|edkeín
Vědecké náp ně obou skupin, z nichž každá spadá do jiné skupiny (Workpackage) cE TEcu a požádaI
Radu o schvá|ení'

J' SVoboda 5e dotá?a|, zda jeden pracovník může být pouze Vjedné skupině. L' Náh|ík odpovědě|, že
V našem případě tornu tak je'

l' svejcar řek|, Že to není podmínka a na cE|TEc VUT jsou případy, kdY je jeden pracovník Veden Ve
Více sku pinách.
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Rada ÚFM AV ČR, V. V' i', Žižkava 22, CZ-616 62 B.no

Rada potom jednomyslně schvé|i a organizační rozdě|ení oddě ení cE|TEc na dVě skupitIy'

4.2 schvaIování projektů

P' Lukéš Rada dosud schvaluje naVrhované projekty před jejÍch podáním, a|e V řadě případů, zV|áště
pokud je ústav č|enem konsorcia naVrhovatelů, se tento postup nedá dodržet' PožádaI proto RadU o
dodatečnéschVá|enídvou návrhů projektů.

J.svoboda 5eznámiI přÍtornné s projektem NETMl working - inovace a transfer poznatků pro strojní
praxi, kteÍý by| podén do oP VzděláVéní pro konkurenceschopnost' Vedoucím projektu je prof'
Raudenský z VL]T Brno' Pro.jekt je pjánoVán na dva roky se záčátkem od 1.2'2012' ÚFM bude
zajišťovat studentské praxe/ konzutace a stáže Výzkumných pracovníků VUT na ÚFM' P|ánované
finanční požadaVky pro ÚFM činí cca 2 mi|. Kč'

Radá po krátké disku5i5chVá|i a účast ÚFM V tomto projektu.

P' Lukáš 5e2námi| přítomné s náVrhern projektu ADMERo do 7' RP EU. Tento projekt by mě| být
obsahoVě následovníkem projektu PREMECCY, který skonči Vtomto roce' Jedná se o 4.|etý projekt
zabýVající 5e únavou á creepem Ířronokrysta ů sUpers|itin' Nák|ady pro ÚFM jsou cca 23o Ooo Eur na
4 roky. H]aVnÍm naVrhovatelem projektu je firÍna Ro|]s Royce, UK Zahájení projekiu je p|énováno na
začátek roku 2013'

Rada schvá|i]a účást ÚFM V tomto projektu.

Po da|ší diskusi by|o naVrženo, aby VodůVodněných případech mě|o Vedení práVo podepsat náVrh
projektu bez předchozího projednání Radou, ale s tím, že projekt bude před|ožen Radě na nejbIižším
zá5edání' Tento náVrh byL schvá|en.

4.3 Harmonogram voIby nové Rady UFM
FunkčnÍobdobí5oučasné RadY končí7. 1. 2012 nebo zvoIením noVé Rady'

Do 15.72' 2a11je možné podáVat náVrhy na kandidátY' Vo|iteié budou snavrženými kandidáty
5eznámeni v dostatečném předstihu'

Vo|ba 1ove Rady je p|;rovérě na c' l' ?0l2'

První jednání nové Rady proběhne !2. 7' 2012' Jeho náp ní bude Vo|ba předsedy a místopředsedy
Rady, text inzerátu na rnísto ředite|e (termín přih ášek do 20' 3' z07z) a schválení tajemníka Rady'
ŘediteI navrhuje na funkci ta].emníka Rady Jana K usáka'

stáVající Dozorčí radě ÚFM končí funkčnÍ obclobí 31. 4. 2012' NoVá Dozorčí rada bude jmenována
zřizoVateIem'

stáVajícímu ředite|i končí funkční období 31' 5' 2012' Vo|ba nového řed]tee by mě|a pÍoběhnout
aLespoň dVa měsíce před tímto terminem'

4.4Topení- kote|na

M' Nečesa] podai informaci, že letní topení není jed]ným prob|émem otopného systému. Některé
VětVe přetápía jiné topí nedostatečně' Technické oddě|ení zadaIo řešeníjiné firíně, než by| dodaVateI
soUčásného topného systému'

Po krátké diskus] by o navrženo a schváleno aby ředitel tento prob|ém nadá e s|edová| a infoÍmova
Radu o staVu řešení'
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Rada schvaluje:
Zápis z 39' zasedáníRady
Zápis o usneseníschvá|eném per Ío||am'
organizační rozdě|eníoddě]ení cE]TEC ÚFM na dVě skupiny'
Účást ÚFM V projektech NETMI working - navrhovate ]. svoboda a ADMERo navrhováte| P' Lukáš'
PráVo VedeníV odůvodněných případech podepsat néVrh projektu bez předchozího projednéní Radou
s tjm, že projekt bUde předIožen Radě nts nejbIižším zasedéní.

Rada by|a seznámena a bere na vědomíi
Hospodaření ÚFM za Ieden až |istopád 2011'
Harmonograrn VoIby noVé Rady, Dozorčírady a řediteIe ÚFM'

Rada žádá ředite|e,
nadá e sledovat řešení prob|ému 5 otopným systérnem Ústavu a informovat Radu o postupu řešení'

v B|ně 20' 72.2011
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Zapsal Milan Svoboda
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