Rada instituce Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v.v.i.
Hudcova 70; 621 00 Brno
ZÁVĚRY
ze 3. jednání konaného dne 13. dubna 2007 ve VÚVeL
Schválení programu jednání
1. Volba ředitele VÚVeL
2. Informace k projektu CEITEC a projednání dalšího postupu
3. Provozní záležitosti
4. Různé
1) Volba ředitele VÚVeL
Usnesení: na základě výsledku výběrového řízení Rada instituce navrhuje zřizovateli
na funkci ředitele VÚVeL Prof. MVDr. Miroslava Tomana, CSc., který obdržel ve volbách
13 hlasů.
2) Informace k projektu CEITEC a projednání dalšího postupu podal Prof. Hořín, Prof. Toman a Doc. Kozubík.
3) Provozní záležitosti. Ing. Kabourková bude informovat o výsledcích auditu bezpečnostního
systému až po jeho ukončení, tedy na příští RI.
4) Různé
4.1) Prof. Toman navrhuje, aby se před komisí uskutečnila výběrová řízení na funkce
technicko-ekonomického zástupce ředitele, všech vedoucích oddělení a útvarů, kteří by byli
voleni na základě předložených a obhájených koncepcí. Výsledky těchto jednání budou
předloženy Radě instituce.
4.2) Prof. Pavlík představil návrh dvou projektů, které se připravují k podání do 7. RP
a požádal RI o jejich schválení.
1. Projekt Dr. Machaly: EPSS (FP7-HEALTH-2007-A) s pracovním názvem Development of intrinsic toxic equivalency factors for dioxin-like compounds. Koordinátorem
bude Prof. M. van den Berg (University of Utrecht), vedoucím části workpackage 3
bude Dr. Machala. Navrhovaný rozpočet pro 4-letý projekt je pro VÚVeL 343 706,EUR.
2. Projekt Prof. Pavlíka: VITAL (FP7-KBBE-2007-1) s pracovním názvem „Monitoring
And Control of Foodborne Viruses from Farm to Market“. Navrhovaný rozpočet
pro 4-letý projekt je pro VÚVeL 180 000,- EUR.
Usnesení: RI schvaluje podání prezentovaných projektů.
Hlasování:
přítomno: 13; pro: 13 - proti: 0 - zdržel se: 0.
4.3) Prof. Toman sdělil, že dne 2.4.2007 byl vydán Organizační řád VÚVeL.
Do Organizačního řádu byly zahrnuty tyto změny:
1) Článek 12 byl rozšířen o bod (4) v tomto znění: „Dle zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu
zvířat proti týrání a Vyhlášky 207/2004 Sb. o ochraně, chovu a využití pokusných
zvířat.
2) Aktualizace pracovních náplní jednotlivých oddělení v Příloze č. 2.
3) Byla upravena organizační struktura (postavení technicko-ekonomického zástupce
ředitele).
Usnesení: RI bere na vědomí uvedené změny v Organizačním řádu.
Termín příštího jednání: 28.5.2007 v 9.00 hod.

Zapsala: Mgr. Marie Víchová

.............................................
Prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc.
předseda Rady instituce VÚVeL

