Zápis ze 13. zasedání Správní rady Univerzity Karlovy v Praze,
konaného dne 3.4.2006
Přítomni: 
Členové Správní rady UK:
	JUDr. Antonín Mokrý
	MUDr. Pavel Bém
	Ing. Pavel Řežábek		
	JUDr. Ing. Miloslav Fiedler		
	Ing. Jan Kasal	
	doc, JUDr. Jiří Srstka	
	doc. Dr. Milan Stloukal, DrSc.
	J.E. kardinál Miloslav Vlk			
	JUDr. Jan Wagner	
	prof. Ing. Petr Zuna, CSc., D.Eng.h.c.	

Omluveni:	
	Ing. Milan Corjak
	Ing. Jan Karel Jeníček	
	Ing. Vratislav Kulhánek		
	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. 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  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,
b)    podle § 15 odst.1 písm. c)  zákona  č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene umístění a provozu podzemního vedení veřejné telekomunikační sítě na pozemku v areálu Matematicko-fyzikální fakulty p. č. 404/1 v k.ú. Libeň, obec hl.m. Praha, ve prospěch společnosti ČD - Telematika, a.s.,  
c)    podle § 15 odst.1 písm. c)  zákona  č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene umístění a provozu stavby podzemního vedení veřejné telekomunikační sítě na pozemcích v areálu Matematicko-fyzikální fakulty p.č. 404/1 a p.č. 404/6 v k.ú. Libeň, obec hl.m.Praha, ve prospěch společnosti Eurotel Praha, s.r.o.,
d)    podle § 15 odst.1 písm. c)  zákona  č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene umístění a provozu kabelového vedení na pozemcích ve správě Kolejí a menz p.č. 3540/2, p.č. 3544/3, p.č. 3544/4, p.č. 3545 a p.č. 3555, vše v k.ú. Břevnov, obec hl. m. Praha, ve prospěch držitele licence na distribuci elektřiny, společnosti PREdistribuce, a.s.,
e)     podle § 15 odst.1 písm. c)  zákona  č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene umístění a provozu kabelového vedení na pozemku ve správě Kolejí a menz p.č. 3022/1 v k.ú. Břevnov, obec hl.m. Praha, ve prospěch držitele licence na distribuci elektřiny, společnosti PREdistribuce, a.s.,
f)     podle § 15 odst.1 písm. c)  zákona  č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uložení, provozu a oprav vedení veřejné komunikační sítě ve prospěch Českého Telecomu, a.s. na pozemcích p.č.1586 a p.č. 1679 v k.ú. Nové Město, v budově  čp.1594 na pozemku st.p.č. 1591,v budově čp. 1660 na pozemku st.p.č. 1678 a v budově  bez čp. na pozemku st.p.č. 1588, vše v k.ú. Nové Město, obec hl.m. Praha.
3. Návrh rozpočtu Univerzity Karlovy v Praze na rok 2006.
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4. Návrh rozpisu státní neivenstiční dotace a příspěvku na provoz fakult a dalších součástí Univerzity Karlovy  v Praze pro rok 2006.
5. Různé.	

ad 2a)
Správní rada UK vrátila k doplnění žádost rektora Univerzity Karlovy o udělení předchozího souhlasu 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.
Připomínky: 
	V textu smlouvy Správní rada UK ukládá upravit znění čl. III., odst. 4b a čl. VI. odst. 2 - 3  dle vznesených připomínek.

ad 2b)
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 o zřízení věcného břemene umístění a provozu podzemního vedení veřejné telekomunikační sítě na pozemku v areálu Matematicko-fyzikální fakulty p. č. 404/1 v k.ú. Libeň, obec hl.m. Praha, ve prospěch společnosti ČD - Telematika, a.s. bez připomínek.

ad 2c)
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 o zřízení věcného břemene umístění a provozu stavby podzemního vedení veřejné telekomunikační sítě na pozemcích v areálu Matematicko-fyzikální fakulty p.č. 404/1 a p.č. 404/6 v k.ú. Libeň, obec hl.m.Praha, ve prospěch společnosti Eurotel Praha, s.r.o. bez připomínek.

ad 2d)
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 o zřízení věcného břemene umístění a provozu kabelového vedení na pozemcích ve správě Kolejí a menz p.č. 3540/2, p.č. 3544/3, p.č. 3544/4, p.č. 3545 a p.č. 3555, vše v k.ú. Břevnov, obec hl. m. Praha, ve prospěch držitele licence na distribuci elektřiny, společnosti PREdistribuce, a.s. bez připomínek.

ad 2e)
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 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene umístění a provozu kabelového vedení na pozemku ve správě Kolejí a menz p.č. 3022/1 v k.ú. Břevnov, obec hl.m. Praha, ve prospěch držitele licence na distribuci elektřiny, společnosti PREdistribuce, a.s. bez připomínek.

ad 2f)
Správní rada UK vrátila k doplnění žádost rektora Univerzity Karlovy o udělení předchozího souhlasu k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uložení, provozu a oprav vedení veřejné komunikační sítě ve prospěch Českého Telecomu, a.s. na pozemcích p.č.1586 a p.č. 1679 v k.ú. Nové Město, v budově  čp.1594 na pozemku st.p.č. 1591,v budově čp. 1660 na pozemku st.p.č. 1678 a v budově  bez čp. na pozemku st.p.č. 1588, vše v k.ú. Nové Město, obec hl.m. Praha.
Připomínky: 
	V textu smlouvy Správní rada UK ukládá doplnit popis umístění vedení a zařízení veřejné komunikační sítě v budově.

ad 3 - 4) Správní rada Univerzity Karlovy v Praze projednala a vzala na vědomí bez připomínek návrh rozpočtu Univerzity Karlovy  v Praze na rok 2006 a návrh rozpisu státní neivenstiční dotace a příspěvku na provoz fakult a dalších součástí Univerzity Karlovy             v Praze pro rok 2006.
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Různé.
Správní rada UK vyslechla informaci rektora UK prof. RNDr. Václava Hampla, DrSc..               o hlavních úkolech a prioritách činnosti Univerzity Karlovy a o novém složení vedení Univerzity Karlovy.  

Pozn.:   Udělení předchozího písemného souhlasu podle bodu 2b), 2c), 2d) a 2e) 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 10.4.2006, oznámeno Ministerstvu školství, mládeže                    a tělovýchovy ČR.

Za správnost:  RNDr. Tomáš Jelínek
	              tajemník Správní rady UK

					   			      JUDr. Antonín Mokrý
								  předseda Správní rady UK


