Usnesení Rady ÚFA AV ČR, v. v. i., v roce 2020

13. 2. 2020
1. Rada doporučuje podat návrh projektu pro 2. výzvu programu Prostředí pro život TA ČR.

25. 2. 2020
1. Rada doporučuje podat dva návrhy projektů v programu Horizont 2020 a jeden návrh
projektu v rámci spolupráce s ESA.

27. 2. 2020
1. Rada doporučuje podat návrh projektu v programu Horizont 2020.

23. 3. 2020
1. Rada schvaluje navýšení investičních prostředků na pořízení X-pásmového radaru na
8 970 940 Kč včetně DPH s tím, že dotace AV na tento přístroj bude navýšena tak, že
spoluúčast ÚFA zůstane v původně předpokládané výši 1 571 tis. Kč.
2. Rada doporučuje řediteli ÚFA podat návrh na udělení Prémie Otto Wichterleho Aleši
Urbanovi.

9. 4. 2020
1. Rada doporučuje podat návrh projektu v programu PRODEX ESA.

28. 4. 2020
1. Rada doporučuje všech 14 projednaných návrhů projektů GA ČR podat.

4. 5. 2020
1. Rada po projednání výroční zprávy ÚFA za rok 2019 bez příloh žádá vedení ústavu o
zapracování připomínek .

6. 5. 2020
1. Rada doporučuje podat návrh projektu ESA s účastí ÚFA.
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13. 5. 2020
1. Rada schválila použití ústavních investičních prostředků ve výši 55 tis. Kč včetně DPH na
zabezpečení objektu ÚFA na Dlouhé Louce.

16. 5. 2020
1. Rada schválila předložený návrh na úpravu tarifních tabulek ve vnitřním mzdovém
předpisu ÚFA.
2. Rada projednala bez věcných připomínek návrh rozpočtu ÚFA na rok 2020 a střednědobý
výhled na léta 2021 a 2022 .

22. 5. 2020
1. Rada doporučila podat všechny čtyři projednané návrhy projektů v programu Mobility
Plus AV ČR.

29. 5. 2020
1. Rada schválila investiční výdaje ve výši 947 tis. Kč včetně DPH na rekonstrukci a
doplnění klimatizace ve 2. a 3. NP budovy ÚFA. Rada schválila podání žádosti o
poskytnutí stavebních investičních prostředků AV ve výši 4 250 tis. Kč včetně DPH
(s 20% spoluúčastí ÚFA) na výstavbu observatoře pro ionosondu na pozemku ve
vlastnictví ÚFA v Průhonicích.

4. 6. 2020
1. Rada schvaluje investiční výdaj z finančních prostředků projektu PRODEX na nákup 16
serverových pevných disků ve výši 159 732 Kč včetně DPH.

10. 6. 2020
1. Rada doporučuje podat návrh projektu na připojení ÚFA do COST Action CA19139.

19. 6. 2020
1. Rada schválila Výroční zprávu ÚFA AV ČR, v. v. i., za rok 2019.
2. Rada schválila návrh rozpočtu ÚFA na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu
na roky 2021 a 2022.
3. Rada schválila předložený návrh rozdělení hospodářského výsledku roku 2019, tj. ze
zisku po zdanění ve výši 1 447 472,69 Kč použít 292 460,36 Kč na pokrytí neuhrazené
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ztráty z minulých let a zbývající prostředky ve výši 1 155 012,33 Kč přidělit do
rezervního fondu. Rada schválila zapojení rezervního fondu ve výši 51 tis. Kč do
povinného spolufinancování projektu QK 1910029 Národní agentury pro zemědělský
výzkum.
4. Rada vzala na vědomí přehled o skutečném plnění rozpočtu ÚFA v roce 2019.

15. 7. 2020
1. Rada doporučuje podat návrh projektu pro výzvu Delta-2 TA ČR.

17. 9. 2020
1. Rada souhlasí s podpisem všech pěti předložených dvoustranných smluv o spolupráci.

23. 9. 2020
1. Rada doporučuje řediteli ÚFA navrhnout Dr. S. A. Bandara na udělení mzdové podpory
AV ČR v Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – postdoktorandů.

12. 10. 2020
1. Rada schválila navrženou úpravu vnitřního mzdového předpisu ÚFA.

19. 10. 2020
1. Rada schvaluje investiční výdaje z projektu HR Award na pořízení venkovního LED
panelu pro observatoř Milešovka ve výši 40 828,40 Kč včetně DPH a na pořízení
komponent pro zařízení Planeterella ve výši 372 922 Kč včetně DPH.

23. 10. 2020
1. Rada schválila Dodatek č. 1 k jednacímu řádu Rady ÚFA AV ČR, v. v. i.
2. Rada doporučuje řediteli podepsat smlouvu o spolupráci ÚFA s Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia v Římě.

5. 11. 2020
1. Rada schvaluje navýšení investičních výdajů z projektu HR Award na pořízení
venkovního LED panelu pro observatoř Milešovka na 48 262 Kč včetně DPH.
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12. 11. 2020
1. Rada schvaluje investiční výdaj z finančních prostředků Akademické prémie
v předpokládané výši 156 tis. Kč včetně DPH na zakoupení simulátoru digitálního
rozhraní SpaceWire.

25. 11. 2020
1. Rada projednala navržené změny a schválila úpravu jednacího řádu Rady ÚFA AV ČR,
v. v. i., podle přílohy 1 zápisu.
2. Rada projednala a schválila odborné požadavky na uchazeče o funkci ředitele ÚFA a
znění textu, kterým bude výběrové řízení na obsazení funkce ředitele ÚFA vyhlášeno.
Rada pověřila předsedkyni Rady, aby vybrala periodikum, v němž bude uveřejněn
inzerát, stanovila datum, kdy bude ukončeno přijímání přihlášek, a vyhlásila výběrové
řízení.
3. Rada jmenovala předsedu a 5 dalších členů komise pro výběr ředitele ÚFA. Jejich seznam
je přílohou 2 zápisu.
4. Rada souhlasí s uzavřením dvoustranných smluv o spolupráci ÚFA s Geofyzikální
observatoří Sodankylä a s Universitou Toulouse III – Paul Sabatier.
5. Rada schválila investiční nákup víceúčelové 3D tiskárny Snapmaker 2.0 v celkové výši
47 381 Kč včetně DPH z prostředků projektu HR Award.

10. 12. 2020
1. Rada doporučuje projednaný návrh projektu v programu PRODEX – ESA podat.

15. 12. 2020
1. Rada doporučuje vytvořit nový datový spoj Praha-Milešovka v licencovaném pásmu
s přenosovou rychlostí 300 Mbps a provést obnovu ústavního firewallu.
2. Rada projednala informaci o začleňování ÚFA do výzkumné infrastuktury ACTRIS a
souhlasí s navrženým postupem.

22. 12. 2020
1. Rada schválila investiční výdaj na hardwarové a softwarové vybavení pro realizaci
datového propojení Praha-Milešovka v předpokládané výši 45 tis. Kč včetně DPH,
přičemž polovina bude dotována z prostředků AV. Dále Rada schválila investici s
použitím rezervního fondu na nákup a instalaci klimatizace k oblačnému radaru na
Milešovce v předpokládané výši 280 tis. Kč včetně DPH.
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2. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci ÚFA s Faculty of Civil Engineering and
Geosciences, Delft University of Technology, Nizozemsko.
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