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Zápis ze 39.  zasedání Správní rady Univerzity Karlovy v Praze,
 konaného dne 27. 6. 2016


Přítomni: 

Předseda Správní rady UK:
	          JUDr. Petr Hanzlík
	

Členové Správní rady UK:	
	J.E. kardinál Dominik Duka
	Ing. Jan Fischer, CSc.	
            JUDr. Martin Foukal
            doc. MUDr. Leoš Heger, CSc.
	prof. Ing. Richard Hindls, CSc.
 	Ing. Jan Kasal	
	   Ing. Jiří Michal
            RNDr. Hana Ripková, Ph.D.		
	JUDr. Pavel Zářecký
	
Omluveni:	
	Mgr. Petr Gazdík
            Ing. Jiří Kříž
	   Ing. Radek Neužil
	doc. Ing. Jiří Volf, CSc.
	PhDr. Lubomír Zaorálek	
	
Za Univerzitu Karlovu: 
	   prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., rektor UK
	Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK 
	JUDr. Jan Wagner, tajemník Správní rady UK
	
	Program:

	Zahájení.
	Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – trafostanice k tíži pozemku parc.    č. 1590/3, jehož součástí je stavba bez č.p. a č.e., pozemku parc. č. 1590/1 a pozemku parc.   č. 1592, jehož součástí je budova č. p. 1965, vše v k.ú. Nové Město , obec Praha, ve prospěch PREdistiribuce, a.s.
	Kupní smlouva o převodu vlastnictví k víceúčelové sportovní hale v areálu Sportovního centra UK v Praze 15, Hostivaři.
	Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy za rok 2015.
	Výroční zpráva o hospodaření UK za rok 2015.
	Různé.


Zasedání Správní rady UK zahájil a řídil předseda Správní rady Univerzity Karlovy v Praze JUDr. Petr Hanzlík.	
 
ad 2)
Správní rada Univerzity Karlovy v Praze vydává předchozí písemný souhlas ve smyslu § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění zařízení distribuční soustavy v rámci stavební akce s názvem: „P2-Viničná 5, obnova TS 665, číslo SPP: S-140595", k tíži pozemku parc. č. 1590/3, jehož součástí je objekt bez č.p. a č.e., parc. č. 1590/1 a parc. č. 1592, jehož součástí je budova č.p. 1965, vše v k.ú. Nové Město, obec Praha, a v právu přístupu a vjezdu na tyto pozemky za účelem zajištění bezpečného provozu, údržby, oprav a stavebních úprav zařízení distribuční sítě ve prospěch PREdistribuce, a.s., se sídlem Svornosti 3199/19a, PSČ 150 00, Praha 5, IČO 25376516.

Hlasování:
Počet kladných hlasů:		 9
Počet záporných hlasů:	 0
Zdržel se hlasování:		 0


ad 3 ) 

Správní rada Univerzity Karlovy v Praze vydává předchozí písemný souhlas ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření kupní smlouvy mezi Univerzitou Karlovou v Praze, jako prodávající a SPORT Hostivař, a.s., se sídlem, Nábřežní 87, Praha 5, IČ: 25767739, jako kupujícím, jejímž předmětem je převod vlastnictví ke stavbě bez č.p./č.ev., jiná stavba,  na pozemku jiného vlastníka parc. č. 2747/44, vše v k.ú. Hostivař, obec Praha, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha, stavba na  LV 1548, pozemek na LV 1626, za cenu 34 000,- Kč. 

Počet kladných hlasů:		 9
Počet záporných hlasů:	 0
Zdržel se hlasování:		 0


ad 4)
Správní rada Univerzity Karlovy v Praze podle § 15 odst. 2 písm. c) zákona o vysokých školách projednala Výroční zprávu o činnosti Univerzity Karlovy za rok 2015 a bere na vědomí předloženou zprávu.

Hlasování:
Počet kladných hlasů: 10
Počet záporných hlasů:   0
Zdržel se hlasování:   0

ad 5) 
Správní rada bere na vědomí Výroční zprávu o hospodaření Univerzity Karlovy v Praze 
za rok 2015.
Správní rada Univerzity Karlovy v Praze podle § 15 odst. 2 písm. c) zákona o vysokých školách projednala Výroční zprávu o hospodaření Univerzity Karlovy za rok 2015 a bere na vědomí předloženou zprávu.

Hlasování:
Počet kladných hlasů: 10
Počet záporných hlasů:   0
Zdržel se hlasování:   0


ad 6) Různé

a) Rektor UK prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. informoval členy Správní rady UK, že Univerzita Karlova bude muset v letošním roce novelizovat vnitřní předpisy UK v souvislosti s novelou vysokoškolského zákona. 


Pozn.: Udělení předchozího písemného souhlasu podle bodů 2) až 3) bude v souladu s § 15 odst. 6 zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, do sedmi dní od jeho udělení, nejpozději do 4.7.2016, oznámeno Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR.



Za správnost: JUDr. Jan Wagner
	          tajemník Správní rady UK


					 			 			JUDr. Petr Hanzlík
							               předseda Správní rady UK


V Praze dne 29.6.2016


