Zápis z 23. zasedání Správní rady Univerzity Karlovy v Praze,
 konaného dne 30.9.2010

Přítomni: 
Členové Správní rady UK:
	JUDr. Antonín Mokrý
	Ing. Milan Corjak	
	JUDr. Ing. Miloslav Fiedler		
	Ing. Jan Kasal
	Doc. RNDr. Ladislav Miko, Ph.D.		
	RNDr. Hana Ripková, Ph.D.
	doc. Ing. Jiří Volf, CSc.
	Ing. Pavel Řežábek		
	JUDr. Jan Wagner
	

Omluveni:
	Ing. Jan Fischer, CSc.
	JUDr. Petr Hanzlík	
	doc. Dr. Milan Stloukal, DrSc.		
	MUDr. Přemysl Sobotka
	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.  Návrh na uzavření kupní smlouvy se společností  Apuro, a.s. na  budovy č. p. 985  na pozemku parc.  č. 153 a budovy č.p. 986  na pozemku parc. č.152 a pozemky  parc. č.152  a 153, v  k.ú. Nové  Město, obec Praha.
3.  Návrh na uzavření zakládací smlouvy s Hl. m. Prahou o založení  obecně prospěšné společnosti Pražské centrum primární prevence o.p.s. 
4. Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze za rok 2009.
5. Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Karlovy v Praze za rok 2009.
6. Různé.


ad 1) Předseda SR UK JUDr. A. Mokrý vyhlásil 23. června 2010 z časových důvodů  podle čl. 4 odst. 5 Statutu Správní rady hlasování per rollam, které se týkalo žádosti o vydání předchozího písemného souhlasu k právnímu úkonu podle § 15 odst. 1, zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění. 
Členové Správní rady vyjádřili souhlas:

- ve smyslu  § 15 odst. 1 písm. a) zákona č.111/1998 Sb.,  o   vysokých   školách,   k   uzavření  kupní  smlouvy   s   manželi Annou    Královou    a     Ing.  Pavlem  Králem,   oba   bytem   Ametystová  835/41, Praha  16,    o  koupi   pozemků   parc.č. 493/17    a    parc.č.  493/18   v  k.ú.Libeň, obec Praha,    v areálu  koleje   a  menzy l7. listopadu,   do   vlastnictví   Univerzity Karlovy  v  Praze  za   celkovou  kupní   cenu  90 080,- Kč,   z   toho   ideální     podíl Ing.Pavla Krále v rozsahu    60/100   na   těchto  pozemcích  za cenu 54 048,- Kč a ideální podíl 40/100 ve společném jmění manželů za cenu 36 032,- Kč. 

- ve smyslu  § 15 odst.1  písm.a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, k uzavření  darovací  smlouvy s  Ústavem pro informace   ve   vzdělávání,  státní příspěvkovou organizací se sídlem Praha 1 , Senovážné náměstí  871/26,   na   převod    domu   čp.  1088   na   parc.  č.st. 493/33  a  domu  čp. 762  na  parc. č. st.493/32  se   stavebními    pozemky  parc.č. 493/32   a   493/33, vše v Praze 8, k.ú. Libeň.   

- ve smyslu § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb.,o  vysokých   školách,  k  uzavření  smlouvy  o   smlouvě  budoucí  o  zřízení věcného břemene uložení,   provozu,  údržby  a  oprav komunikačního  zařízení  v části pozemku  parc.č. st. 1033  v  k.ú.  Hradec  Králové,  ve   prospěch  společnosti Magnalink, a.s.,  Na  Brně 362/15, Hradec Králové,  IČ:27547469.    

- ve smyslu § 15 odst. 1 písm.a) zákona č.111/1998 Sb., o  vysokých   školách,  k  uzavření  kupní smlouvy na prodej rekreačního objektu  ve   vlastnictví  Univerzity   Karlovy v Praze   č.e. 15 na pozemku parc. č. st. 1472, s příslušenstvím a pozemků parc. č .st. 1472   a   parc.č. 4068/2  v k.ú. Jáchymov  firmě   PHOENIX  GOLD,  a.s., Terronská  947/49,  Praha 6,  IČ:63079917, za  kupní  cenu  880 000,- Kč.  

- ve smyslu § 15 odst. 1 písm. a) zák.č. 111/1998 Sb. k uzavření  smlouvy o směně domu čp. 112  na pozemku parc.č. 197/2, pozemku parc.č.st. 197/2, spoluvlastnických podílů  v  rozsahu  id. 1/4  na domu čp. 142 na pozemku parc.č. 214, id. 1/4 na pozemcích parc.č. st. 214, parc.č. st. 197/1, parc.č.  169/1, parc.č. 169/8 a parc.č. 169/9,  vše v  k.ú. Třebeš,  obec Hradec Králové, za pozemky ve vlastnictví Statutárního města Hradec Králové  parc.č. 725/38, 725/52,725/53,725/54, 725/180, 725/181, 725/191, 725/211, 728 a 730/2, vše v k.ú.Nový Hradec Králové.

- ve  smyslu   § 15  odst. 1 písm.c)  zákona  č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení,  provozu, údržby  a  oprav  komunikačního  zařízení  v  části pozemků  parc.č. 214/16,   parc.č.214/20,   parc.č. 214/32   a   st. parc.č. 1339/1  v k.ú.  Hradec  Králové, ve prospěch   společnosti   Magnalink, a.s.,   Na   Brně 362/15,   Hradec   Králové,   IČ:27547469. 

- ve smyslu  § 15 odst. 1 písm. c)  zák.č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, k uzavření  smlouvy  o   zřízení  věcného   břemene umístění a provozování  zařízení  distribuční  soustavy  na  pozemcích  st. parc.č. 1/1  a  parc.č. 3, oba  v   k.ú. Poděbrady,  ve  prospěch  společnosti  ČEZ  Distribuce.a.s.,  Děčín 4, Teplická  874. 

- ve smyslu § 15 odst. 1 písm. a)   zák. č.  111/1998 Sb.,  o vysokých   školách,  k bezúplatnému  převodu  pozemků parc.č. 300/24,  parc.č. 300/25  a   parc. 300/26  v   k.ú. Horní  Malá Úpa,  obec  Malá  Úpa , ze správy Pozemkového fondu ČR  do vlastnictví Univerzity Karlovy v Praze. 

- Správní rada Univerzity Karlovy v Praze uděluje předchozí souhlas ve smyslu § 15 odst. 1 písm. a) zák.č. 111/1998  Sb. k  uzavření   smlouvy  o   budoucí smlouvě o bezúplatném převodu pozemků parc.č. 725/8 a parc. č. 725/190 v k.ú. Nový    Hradec   Králové,  obec Hradec  Králové, ze správy Pozemkového  fondu    ČR  do   vlastnictví  Univerzity  Karlovy  v Praze. 

ad 2) 

- 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 se společností Apuro, a.s., se sídlem Palackého 222, Nymburk, PSČ 288 02, IČ: 27668568, na převod   budovy č. p. 985 na pozemku parc. č. 153 a budovy č.p. 986 na pozemku parc. č.152 a pozemků parc. č. 152 a 153, to vše zapsáno na LV č. 4792 pro katastrální území Nové Město, obec Praha, okres Hlavní město Praha, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na Univerzitu Karlovu v Praze za kupní cenu 402 500 000,- Kč. 
Hlasování:
Počet kladných hlasů :					9
Počet záporných hlasů :					0
Zdržel se hlasování:						0

ad 3) Správní rada UK neudělila podle § 15 odst 1. písm. d) zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách, v platném znění, Univerzitě Karlově v Praze  předchozí souhlas k uzavření zakládací smlouvy s Hl. m. Prahou o založení  obecně prospěšné společnosti Pražské centrum primární prevence o.p.s.. 
Hlasování:
Počet kladných hlasů :					0
Počet záporných hlasů :					8
Zdržel se hlasování:						0

ad 4) Správní rada Univerzity Karlovy v Praze projednala a vzala na vědomí bez připomínek Výroční zprávu o činnosti Univerzity Karlovy v Praze za rok 2009.
 
ad 5.) Správní rada Univerzity Karlovy v Praze projednala a vzala na vědomí bez připomínek Výroční zprávu o hospodaření Univerzity Karlovy v Praze za rok 2009.

ad 6) Rektor UK Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. informoval členy Správní rady UK             zejména o přípravách státního rozpočtu na r. 2011 pro oblast vysokých škol a vědy a výzkumu a předpokládaném dopadu těchto škrtů na činnost Univerzity Karlovy. Dále též informoval o letošním vázání prostředků na vzdělávací činnost.

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 7.10.2010, oznámeno Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Za správnost:  RNDr. Tomáš Jelínek
	             tajemník Správní rady UK

					   			      JUDr. Antonín Mokrý
								  předseda Správní rady UK 

