Zápis
z 18. zasedání Správní rady Univerzity Karlovy v Praze,
konaného dne 4.12.2007

Přítomni: 
Členové Správní rady UK:
	JUDr. Antonín Mokrý
	MUDr. Pavel Bém
	Ing. Milan Corjak	
	RNDr. Hana Ripková, Ph.D.
	Ing. Pavel Řežábek			
	doc. Dr. Milan Stloukal, DrSc.
	doc. Ing. Jiří Volf, CSc.				
	JUDr. Jan Wagner	
	prof. Ing. Petr Zuna, CSc., D.Eng.h.c.	
Omluveni:	
	JUDr. Ing. Miloslav Fiedler
	JUDr. Petr Hanzlík
	Ing. Jan Kasal
	RNDr. Ladislav Miko, Ph.D.
	J.E. kardinál Miloslav Vlk			
	PhDr. Lubomír Zaorálek
Za Univerzitu Karlovu: 
	prof.RNDr.Václav Hampl, DrSc., rektor Univerzity Karlovy v Praze
    	Ing. Josef Kubíček, kvestor Univerzity Karlovy v Praze
	RNDr. Tomáš Jelínek, tajemník Správní rady UK
		
	Zasedání Správní rady UK zahájil a řídil předseda Správní rady Univerzity Karlovy v Praze JUDr. Antonín  Mokrý. 

Program:  
1. Zahájení.
2. Zřízení zájmového sdružení právnických osob BIOCEV z.s.p.o. založeného dle 
    ustanovení § 20f a násl. Občanského zákoníku.
3. Návrh kupní smlouvy na koupi pozemku parc. č. 92/2 v k.ú. Rejvíz, obec Zlaté Hory, ve  
    správě Pozemkového fondu ČR, do vlastnictví Univerzity Karlovy v Praze.
4. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene umístění, provozu a 
    oprav kanalizační stoky na pozemcích ve správě Farmaceutické fakulty p.č. 201/14 a p.č. 
    201/20 v k.ú. Hradec Králové ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Hradec  
    Králové, a.s.
5. Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene umístění a provozu podzemního 
    telekomukačního vedení na pozemcích p.č. 405/1 a p.č. 56/2 v k.ú. Motol a na pozemku  
    p.č. 3022/1 v k.ú. Břevnov ve prospěch společnosti T-Systems PragoNet, a.s.
6. Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene umístění a provozu podzemního 
    telekomunikačního vedení na pozemcích p.č. 405/1 a p.č. 56/2 v k.ú. Motol a na pozemku 
    p.č. 3022/1 v k.ú. Břevnov ve prospěch společnosti Telefónica 02.
7. Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene umístění a provozu podzemního 
    telekomunikačního vedení na pozemcích p.č. 405/1 a p.č. 56/2 v k.ú. Motol ve prospěch  
    společnosti ČD - Telematika, a.s.
8. Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene umístění a provozu kabelového vedení na 
    části pozemku parc. č. 3022/1 v k.ú. Břevnov, obec Praha, ve prospěch společnosti 
    PREdistribuce, a.s.
9. Dodatek ke smlouvě o zřízení věcného břemene váznoucího na nemovitosti č.p. 407 na  
    stavební parcele 278/4,   
    v k.ú. Veleslavín, městská část Praha 6 (Krystal) ve prospěch MŠMT.
10. Postavení členů Správní rady UK vzhledem k zákonu č. 159/2006 Sb. - diskuse
    Podkladové materiály:
    - vnitřní metodický materiál UK (dopis kancléře) v dané věci
    - zákon 159/2006 Sb.
    - §§ 5 až 7, 14 a 15 zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění. 
11. Různé.

ad 1) 
	Rektor UK prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. informoval členy Správní rady UK o problémech transformace univerzitních nemocnic. V současné  době Univerzita Karlova v Praze a další univerzity připravují připomínky k návrhu věcného záměru zákona o univerzitních nemocnicích a univerzitních zdravotnických pracovištích.

	Předseda SR UK JUDr. A. Mokrý vyhlásil v říjnu t.r. z časových důvodů  podle čl. 4 odst. 5 Statutu Správní rady hlasování per rollam, které se týkalo 2 žádostí o vydání předchozího písemného souhlasu k právním úkonům podle § 15 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění. Členové Správní rady vyjádřili souhlas:
-  k uzavření smlouvy  o zřízení věcného břemene umístění, provozu, údržby a oprav zařízení distribuční soustavy části PRE TS 5619 včetně kabelového napojení 1 kv a 22 kv v  budově č.p. 2  v  Praze 1, na pozemku parc. č. 2 v k.ú. Malá Strana, ve prospěch PREdistribuce, a.s.
- k uzavření společenské  smlouvy o založení obchodní společnosti AB Pharma s.r.o. s majetkovou účastí Univerzity Karlovy v Praze a vkladu 40.000,- Kč do této společnosti.

ad 2) Správní rada Univerzity Karlovy v Praze udělila podle § 15 odst 1. písm. d) zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách v platném znění, Univerzitě Karlově v Praze předchozí souhlas k založení zájmového sdružení právnických osob BIOCEV z.s.p.o.  dle ustanovení § 20f a násl. Občanského zákoníku.
Připomínky: 
	Ve Stanovách je třeba upravit znění čl. 6 odst. 6.8. a čl.14 odst. 14.2. a 14.3. 

ad 3) Správní rada Univerzity Karlovy v Praze udělila podle § 15 odst 1. písm. a) zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách v platném znění, Univerzitě Karlově v Praze předchozí souhlas k uzavření kupní smlouvy na koupi pozemku parc. č. 92/2 v k.ú. Rejvíz, obec Zlaté Hory, ve správě Pozemkového fondu ČR, do vlastnictví Univerzity Karlovy v Praze bez připomínek.

ad 4) Správní rada Univerzity Karlovy v Praze udělila podle § 15 odst 1. písm. c) zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách v platném znění, Univerzitě Karlově v Praze předchozí souhlas k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene umístění, provozu a oprav kanalizační stoky na  pozemcích ve správě Farmaceutické fakulty p.č. 201/14 a p.č. 201/20 v k.ú. Hradec Králové ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. bez připomínek.

ad 5) Správní rada Univerzity Karlovy v Praze udělila podle § 15 odst 1. písm. c) zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách v platném znění, Univerzitě Karlově v Praze předchozí souhlas  k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene umístění a provozu podzemního telekomukačního vedení na pozemcích p.č. 405/1 a p.č. 56/2 v k.ú. Motol a na pozemku p.č. 3022/1 v k.ú. Břevnov ve prospěch společnosti T-Systems PragoNet, a.s. bez připomínek.

ad 6) Správní rada Univerzity Karlovy v Praze udělila podle § 15 odst 1. písm. c) zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách v platném znění, Univerzitě Karlově v Praze předchozí souhlas  k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene umístění a provozu podzemního telekomunikačního vedení na pozemcích p.č. 405/1 a p.č. 56/2 v k.ú. Motol a na pozemku p.č. 3022/1 v k.ú. Břevnov ve prospěch společnosti Telefónica 02 bez připomínek.

ad 7) Správní rada Univerzity Karlovy v Praze udělila podle § 15 odst 1. písm. c) zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách v platném znění, Univerzitě Karlově v Praze předchozí souhlas  k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene umístění a provozu podzemního telekomunikačního vedení na pozemcích p.č. 405/1 a p.č. 56/2 v k.ú. Motol ve prospěch společnosti ČD - Telematika, a.s. bez připomínek.

ad 8) Správní rada Univerzity Karlovy v Praze udělila podle § 15 odst 1. písm. c) zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách v platném znění, Univerzitě Karlově v Praze předchozí souhlas  k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene umístění a provozu kabelového vedení na části pozemku parc. č. 3022/1 v k.ú. Břevnov, obec Praha, ve prospěch společnosti PREdistribuce, a.s. bez připomínek.

ad 9) Správní rada Univerzity Karlovy v Praze udělila podle § 15 odst 1. písm. c) zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách v platném znění, Univerzitě Karlově v Praze předchozí souhlas  k uzavření dodatku ke smlouvě o zřízení věcného břemene váznoucího na nemovitosti č.p. 407 na stavební parcele 278/4, v k.ú. Veleslavín, městská část Praha 6 (Krystal) ve prospěch MŠMT bez připomínek.

ad 10) Správní rada UK vzala na vědomí vnitřní metodický materiál ve věci postavení členů Správní rady UK vzhledem k zákonu č. 159/2006 Sb. 

Pozn.:   Udělení předchozího písemného souhlasu podle bodu 2) až 9) bude v souladu s § 15 odst. 6 zák. č. 111/98 Sb., o vysokých školách v platném znění do 7 dní od jeho udělení, nejpozději do 11.12.2007, oznámeno Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR.


Za správnost:  RNDr. Tomáš Jelínek
	             tajemník Správní rady UK

					   			      JUDr. Antonín Mokrý
								  předseda Správní rady UK

