


Zápis
ze 16. zasedání Správní rady Univerzity Karlovy v Praze,
konaného dne 29.11.2006

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

Omluveni:	
	MUDr. Pavel Bém
	Ing. Jan Karel Jeníček		
	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. Volba předsedy  a místopředsedů Správní rady UK.
3. Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene umístění, provozu a užívání rozpínací stanice 
    a kabelového vedení v nemovitostech areálu koleje 17. listopadu ve prospěch 
    PREdistribuce,a.s.
4. Různé.


ad 1) Tajemník Správní rady UK RNDr. Tomáš Jelínek informoval členy, že z časových důvodů vyhlásil předseda SR UK  v říjnu t.r. podle čl. 4 odst. 5 Statutu Správní rady hlasování per rollam, které se týkalo 4 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) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, k uzavření kupní smlouvy  na koupi budovy čp. 774 v Mělníce se stavebním pozemkem p.č. 2403/1 v k.ú. Mělník              k zajištění činnosti centra terénních výzkumů Filozofické fakulty,
				
- podle písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, k uzavření  smlouvy o zřízení věcného břemene umístění a provozu těles veřejného plynového osvětlení na univerzitních objektech v Celetné ulici v Praze 1, 

- podle písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, k uzavření  smlouvy  o zřízení věcného břemene uložení, provozu a oprav podzemního vedení veřejné komunikační sítě ve prospěch společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a. s. na nemovitostech v Praze 2, k.ú. Nové Město,

- podle písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, k uzavření  smlouvy  o zřízení věcného břemene umístění, provozu, údržby a oprav zařízení veřejné komunikační sítě ve prospěch společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s. na pozemku p.č. 299 a v budově č.p. 468 na pozemku p.č. 299, k.ú. Malá Strana, obec Hl.m.Praha.



ad 2 a) Členové správní rady jednomyslně zvolili JUDr. Antonína Mokrého předsedou Správní rady UK, který poděkoval za projevenou důvěru.
Následně Správní rada zvolila 2 místopředsedy:
S počtem získaných 11 platných hlasů byl v prvním kole volby zvolen Doc. Dr. Milan Stloukal, DrSc. a s počtem získaných 10 platných hlasů byl zvolen JUDr. Jan Wagner.  Správní rada UK stanovila pořadí místopředsedů: 
	1. místopředseda Doc.Dr. Milan Stloukal, DrSc.
	2. místopředseda JUDr. Jan Wagner.


ad 3) 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 a užívání rozpínací stanice a kabelového vedení v nemovitostech areálu koleje 17. listopadu ve prospěch PREdistribuce,a.s.

ad 4)

1. Rektor UK informoval členy Správní rady o současné situaci na Husitské teologické fakultě UK. 

2. Správní rada UK podpořila stanovisko rektora UK ve věci připomínek k průběhu přípravy a ke znění novely zákona o vysokých školách a k aktuální situaci ohledně Rady vlády pro výzkum a vývoj.

Pozn.:   Udělení předchozího písemného souhlasu podle bodu 3) 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 6.12.2006, oznámeno Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR.




Za správnost:  RNDr. Tomáš Jelínek
	              tajemník Správní rady UK

					   			      JUDr. Antonín Mokrý
								  předseda Správní rady UK


