Zápis z 12. zasedání Správní rady Univerzity Karlovy v Praze,
konaného dne 28.11.2005

Přítomni: 
Členové Správní rady UK:
	MUDr. Pavel Bém
	Ing. Pavel Řežábek		
	JUDr. Ing. Miloslav Fiedler	
	Ing. Milan Corjak
	Ing. Jan Kasal	
	doc. Dr. Milan Stloukal, DrSc.				
	JUDr. Antonín Mokrý
	doc. Ing. Jiří Volf, CSc.		
	JUDr. Jiří Srstka			
	JUDr. Jan Wagner	
	prof. Ing. Petr Zuna, CSc., D.Eng.h.c.	

Omluveni:	
	Ing. Jan Karel Jeníček	
	Ing. Vratislav Kulhánek		
	J.E. kardinál Miloslav Vlk
	PhDr. Lubomír Zaorálek
		
Za Univerzitu Karlovu: 
	prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., 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. Seznámil členy s nově zvoleným rektorem Univerzity Karlovy Prof. RNDr. Václavem Hamplem, DrSc. a přivítal nové členy Správní rady UK Ing. Jana Kasala, Ing. Milana Corjaka a Ing. Pavla Řežábka.	

Program:  
1. Zahájení.
2. Aktualizace dlouhodobého záměru Univerzity Karlovy v Praze pro akademický rok 2005/2006.
3. Projednání žádosti rektora Univerzity Karlovy v Praze o udělení předchozího souhlasu: 
a)    podle § 15 odst.1 písm. a)  zákona  č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, k uzavření kupní smlouvy  o prodeji pozemku p.č. 83 v k.ú. Hradec Králové Statutárnímu městu Hradec Králové,
b)    podle § 15 odst.1 písm. c)  zákona  č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, k uzavření smlouvy s hl. městem Prahou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene umístění a provozu těles veřejného plynového osvětlení na objektech č. 5, č.13, č.14, č.16, č. 20, č. 22 a č. 24 v Celetné ulici v Praze 1,  
c)    podle § 15 odst.1 písm. a)  zákona  č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, k uzavření smlouvy mezi městem Plzeň a Univerzitou Karlovou v Praze o směně pozemků a spoluvlastnických podílů na pozemcích v k.ú. Plzeň za účelem nabytí zbývajícího čtvrtinového spoluvlastnického podílu na pozemcích určených pro výstavbu objektů ústavů Lékařské fakulty v Plzni,
d)    podle § 15 odst.1 písm. a)  zákona  č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, k uzavření kupní smlouvy na koupi budovy čp. 1418, Chrudimská 2a, Praha - Vinohrady, se stavebním pozemkem p.č. 3561 pro potřeby zajištění výuky na Fakultě humanitních studií.
4. Různé.

ad 1) Tajemník Správní rady UK RNDr. Tomáš Jelínek informoval členy, že z časových důvodů vyhlásil předseda SR UK  v červenci t.r. podle čl. 4 odst. 5 Statutu Správní rady hlasování per rollam, které se týkalo šesti 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. a)  k uzavření kupní smlouvy  s Městskou částí Praha 3  na koupi pozemku  p. č. 1305/2 v k.ú. Žižkov, Praha 3.
-    podle písm. a) k uzavření kupní smlouvy s městem Plzeň na koupi pozemku p. č. 8135/38 v k.ú. Plzeň.
-    podle písm. a) k uzavření kupní smlouvy s městem Nová Bystřice na koupi pozemku     p. č. 1824 v k.ú. Albeř, obec Nová Bystřice.
-    podle písm. a) k uzavření kupní smlouvy s firmou SITEL, spol. s r.o., o odkoupení podzemního telekomunikačního vedení mezi FTVS a CDMS  v Praze.
-    podle písm. c) k uzavření  smlouvy  o smlouvě budoucí  o zřízení věcného břemene umístění a provozu podzemního vedení veřejné telekomunikační sítě na pozemcích           p.č. 404/1 a p.č. 404/6, k.ú. Libeň, ve prospěch společnosti Eurotel Praha, spol.s r.o.
-    podle písm. c)  k uzavření  smlouvy  o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene umístění a provozu stavby veřejné telekomunikační sítě na pozemku st.p.č. 1033 v k.ú. Hradec Králové ve prospěch společnosti ČD-Telekomunikace a.s.

 
ad 2) Správní rada Univerzity Karlovy v Praze projednala Aktualizaci dlouhodobého záměru Univerzity Karlovy v Praze pro rok 2005/2006 a vzala ji na vědomí bez připomínek.

ad 3a)
Správní rada Univerzity Karlovy v Praze udělila předchozí souhlas podle § 15 odst. 1 písm.a)  zákona  č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, k uzavření kupní smlouvy  o prodeji pozemku p.č. 83 v k.ú. Hradec Králové Statutárnímu městu Hradec Králové.
Připomínky: 
	V textu smlouvy Správní rada UK ukládá upravit znění čl. VII dle vznesených připomínek.Dále Správní rada UK upozorňuje, že je třeba aktualizovat znalecký posudek.

ad 3b)
Správní rada Univerzity Karlovy v Praze udělila předchozí souhlas podle § 15 odst. 1 písm. c)  zákona  č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, k uzavření smlouvy s hl. městem Prahou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene umístění a provozu těles veřejného plynového osvětlení na objektech č. 5, č.13, č.14, č.16, č. 20, č. 22 a č. 24 v Celetné ulici       v Praze 1 bez připomínek.
ad 3c)
Správní rada Univerzity Karlovy v Praze udělila předchozí souhlas podle § 15 odst. 1 písm. a)  zákona  č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, k uzavření smlouvy mezi městem Plzeň      a Univerzitou Karlovou v Praze o směně pozemků a spoluvlastnických podílů na pozemcích v k.ú. Plzeň za účelem nabytí zbývajícího čtvrtinového spoluvlastnického podílu na pozemcích určených pro výstavbu objektů ústavů Lékařské fakulty v Plzni.
ad 3d)
Správní rada Univerzity Karlovy v Praze konstatuje, že budova čp. 1418, Chrudimská 2a, Praha - Vinohrady, se stavebním pozemkem p.č. 3561 je vhodná pro potřeby zajištění výuky na Fakultě humanitních studií. Kupní smlouva by měla být připravena tak, aby měla všechny náležitosti, tj. vyjasněné vlastnické vztahy, zástavní povinnosti apod.

Různé.
Správní rada UK projednala a vzala po diskusi na vědomí Výroční zprávu o činnosti Univerzity Karlovy v Praze za rok 2004, Výroční zprávu o hospodaření Univerzity Karlovy     v Praze za rok 2004 a plnění rozpočtu UK v roce 2005.

Pozn.:   Udělení předchozího písemného souhlasu podle bodu 3a), 3b) a 3c) 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 5.12.2005, oznámeno Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Za správnost:  RNDr. Tomáš Jelínek
	              tajemník Správní rady UK

					   			      JUDr. Antonín Mokrý
								  předseda Správní rady UK

