   Zápis
ze 17. zasedání Správní rady Univerzity Karlovy v Praze,
 konaného dne 16.10.2007
Přítomni: 
Členové Správní rady UK:
	JUDr. Antonín Mokrý
	Ing. Milan Corjak
	JUDr. Ing. Miloslav Fiedler	
	JUDr. Petr Hanzlík
	RNDr. Ladislav Miko, Ph.D.
	RNDr. Hana Ripková, Ph.D.
	Ing. Pavel Řežábek			
	doc. Dr. Milan Stloukal, DrSc.
	J.E. kardinál Miloslav Vlk				
	JUDr. Jan Wagner	
	prof. Ing. Petr Zuna, CSc., D.Eng.h.c.	

Omluveni:	
	MUDr. Pavel Bém
	Ing. Jan Kasal
	doc. Ing. Jiří Volf, CSc.		
	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. Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene umístění, provozu, údržby a oprav zařízení  distribuční soustavy v objektu č.p. 2 v Praze 1, na pozemku parc. č. 2 v k.ú. Malá Strana ve prospěch PREdistribuce, a.s.
3. Návrh na založení obchodní společnosti AB Pharma s.r.o. s majetkovou účastí Univerzity Karlovy v Praze.
4. Aktualizace Dlouhodobého záměru Univerzity Karlovy v Praze pro rok 2007/2008. 
5. Různé.



ad 1) Tajemník Správní rady UK RNDr. Tomáš Jelínek informoval členy, že z časových důvodů vyhlásil předseda SR UK v červnu t.r. a v srpnu t.r. podle čl. 4 odst. 5 Statutu Správní rady hlasování per rollam, které se týkalo 5 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:

- podle písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene výstavby, provozu, údržby a úprav stavby „Protipovodňové opatření na ochranu hl. m. Prahy, E0007 Troja, část 11 Troja“ na pozemcích 1618/2 a p.č. 1625/1 v k.ú.Troja a na pozemcích p.č. 532 a p.č. 4110/2 v k.ú. Libeň ve prospěch Hl. m. Prahy. 

- podle písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene umístění a provozu kabelového vedení TR Karlov-TR-Pankrác v pozemcích p.č. 1411, p.č. 1413/1, p.č. 1413/2, p.č. 1548 a p.č. 1524 v k.ú.Nové Město, obec Hl.m. Praha, ve prospěch společnosti PREdistribuce, a.s. 
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- podle písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene umístění a provozu zařízení distribuční soustavy v objektu trafostanice na pozemku parc. č. 2416/78 v k.ú. Hostivař v areálu Vltava v Praze - Hostivaři ve prospěch firmy PREdistribuce a.s. 

- podle písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene umístění a provozu zařízení distribuční soustavy v trafostanici v objektu koleje Větrník č.p. 1932 na pozemku parc. č. 3564/2 v k.ú.Břevnov ve prospěch firmy PREdistribuce a.s. 

- podle písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění, k uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků parc.č. 725/189 a parc.č. 725/263 v k.ú. Nový Hradec Králové, obec Hradec Králové, ve správě Pozemkového fondu ČR, do vlastnictví Univerzity Karlovy v Praze. 

ad 2) 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, provozu, údržby a oprav zařízení distribuční soustavy v  objektu č.p. 2  v  Praze 1, na pozemku parc. č. 2 v k.ú. Malá Strana, ve prospěch PREdistribuce, a.s.

ad 3) Správní rada UK podporuje založení obchodní společnosti AB Pharma s.r.o.                 s majetkovou účastí Univerzity Karlovy v Praze. Doporučuje dopracovat znění společenské smlouvy dle vznesených připomínek členů Správní rady UK. Nový text společenské smlouvy bude zaslán všem členům Správní rady UK a o založení obchodní společnosti bude hlasováno per rollam.

ad 4) Správní rada Univerzity Karlovy v Praze projednala Aktualizaci Dlouhodobého záměru Univerzity Karlovy v Praze pro rok 2007/2008 a vzala ji na vědomí bez připomínek.

Pozn.:   Udělení předchozího písemného souhlasu podle bodu 2) 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 23.10.2007, oznámeno Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

	Příští zasedání Správní rady UK se bude konat v úterý dne 20.11.2007.	




Za správnost:  RNDr. Tomáš Jelínek
	             tajemník Správní rady UK

					   			      JUDr. Antonín Mokrý
								  předseda Správní rady UK							

