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Zápis z 37.  zasedání Správní rady Univerzity Karlovy v Praze,
 konaného dne 15. 12. 2015


Přítomni: 

Předseda Správní rady UK:
	JUDr. Petr Hanzlík	

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


	Zahájení

Volba tajemníka Správní rady UK
Kupní smlouva na převod pozemku parc. č. 493/16, k.ú. Libeň, obec Praha
Kupní smlouva na převod pozemku parc. č. 4110/3, k.ú. Libeň, obec Praha
Kupní smlouva na převod pozemků UK v Hostivaři, areálu Vltava
	Smlouva o zřízení služebnosti č. 1332/2015 pro realizaci stavby „Optická trasa mezi objekty Výukového a výzkumného centra (před FNHK) a objektem Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové - uzel CESNET (Heyrovského 1203)" pro centrum MEPHARED
	Smlouva o zřízení věcného břemene – pozemkové služebnosti inženýrské sítě č. UZSVM/H/16099/2015- Ma-Rp 6610/01, Rp 2453/06, Rp 89963/13 pro centrum MEPHARED
Smlouva o zřízení věcného břemene k tíži pozemků parc. č. 725/180, 725/52 a 728 v k.ú. Nový Hradec Králové, obec Hradec Králové ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s.
Smlouva o zřízení věcného břemene k tíži pozemků parc. č. 11645/19, 11645/23, 11645/30 a 11645/31 v k.ú. Plzeň, obec Plzeň ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s.
Smlouva o zřízení služebnosti užívacího práva v objektu CDMS Krystal
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – trafostanice - k tíži pozemku parc. č. 1890, jehož součástí je objekt č.p. 478, v k.ú. Nové Město, obec Praha ve prospěch PREdistiribuce, a.s.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě k tíži pozemků parc. č. 302/5 a 302/6, k.ú. Veleslavín, obec Praha ve prospěch P3ny Net s.r.o.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – trafostanice - k tíži pozemku parc č. 3543/6, jehož součástí je stavba bez č.p. a č.e., v k.ú. Břevnov, obec Praha ve prospěch PREdistiribuce, a.s.
Smlouva o budoucí smlouvě o připojení na napěťové hladině VN – výstavba trafostanice - uzavíraná v rámci akce s názvem „UK – 2. LF Dostavba areálu Plzeňská 3. etapa“
	Revokace usnesení Správní rady ze dne 16.11.2015.
Institucionální plán Univerzity Karlovy pro roky 2016-2018
Různé

	Zasedání Správní rady UK zahájil a řídil předseda Správní rady Univerzity Karlovy v Praze JUDr. Petr Hanzlík. 

ad 2)
Volba tajemníka SR UK:
	V souvislosti s rezignací RNDr. Tomáše Jelínka na funkci tajemníka Správní rady UK ke dni 15. prosince 2015 proběhla volba nového tajemníka Správní rady UK. Novým tajemníkem Správní rady UK byl s účinností od 15. prosince  2015 jednomyslně zvolen JUDr. Jan Wagner.  


ad 3)
Správní rada Univerzity Karlovy v Praze vydává předchozí písemný souhlas ve smyslu § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření kupní smlouvy o převodu vlastnictví pozemku parc. č. 493/16, k.ú. Libeň, obec Praha za kupní cenu ve výši 135 120,- Kč, s Městskou částí Praha 8, IČO: 00063797, se sídlem Zenklova 35, 180 48 Praha 8 jako prodávajícím.	

Hlasování:
Počet kladných hlasů:		 11
Počet záporných hlasů:	 0
Zdržel se hlasování:		 0


ad 4)
Správní  rada  Univerzity  Karlovy  v  Praze  vydává  předchozí písemný souhlas ve smyslu § 15 odst.  1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření kupní smlouvy o převodu vlastnictví pozemku parc. č. 4110/3, k.ú. Libeň, obec Praha, za kupní cenu ve výši  1 183 680,- Kč, s Ing. Pavlem Králem a Annou Královou, bytem Ametystová 835/41, Praha 5, Radotín, PSČ : 153 00, jako prodávajícími.             
Hlasování:
Počet kladných hlasů:		 11
Počet záporných hlasů:	 0
Zdržel se hlasování:		 0

ad 5) 
Správní  rada  Univerzity  Karlovy  v  Praze  vydává  předchozí písemný souhlas ve smyslu § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření kupní smlouvy  o převodu vlastnictví:
     -       parc. č. 2416/32, k.ú. Hostivař, obec Praha
     -       parc. č. 2416/111, k.ú. Hostivař, obec Praha 
za celkovou kupní cenu ve výši 104 400,- Kč, se Společenstvím vlastníků pro dům Plukovníka Mráze 991, IČO: 27421376, se sídlem Plukovníka Mráze 991/15, 102 00 Praha 10, jako kupujícím.  	 
Hlasování:
Počet kladných hlasů:		 12
Počet záporných hlasů:	 0
Zdržel se hlasování:		 0

ad 6) 
Správní rada Univerzity Karlovy v Praze vydává předchozí písemný souhlas ve smyslu § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti mezi Statutárním městem Hradec Králové, se sídlem Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČO: 00268810, jako povinným na straně jedné a Univerzitou Karlovou v Praze jako oprávněným na straně druhé, jejímž předmětem je oprávnění zřídit, provozovat, opravovat a udržovat optické kabelové vedení v rámci realizace stavby "Optická trasa mezi objekty Výukového a výzkumného centra (před FNHK) a objektem Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové - uzel CESNET (Heyrovského 1203)“.

Hlasování:
Počet kladných hlasů:		 12
Počet záporných hlasů:	 0
Zdržel se hlasování:		 0


ad 7) 
Správní rada Univerzity Karlovy v Praze vydává předchozí písemný souhlas ve smyslu § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – pozemkové služebnosti inženýrské sítě mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČO: 69797111 jako vlastníkem na straně jedné a Univerzitou Karlovou v Praze jako oprávněným na straně druhé, jejímž předmětem je umístění, provozování a udržování stavby optického kabelového vedení (neveřejná datová síť) v rámci akce „Optická trasa mezi objekty Výukového a Výzkumného centra (před FNHK) a objektem Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové – uzel CESNET (Heyrovského 1203).                                

Hlasování:
Počet kladných hlasů:		 12
Počet záporných hlasů:	 0
Zdržel se hlasování:		 0

ad 8) 
Správní rada Univerzity Karlovy v Praze vydává předchozí písemný souhlas ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění součásti distribuční soustavy v části pozemku parc.č. 725/180, pozemku parc.č. 725/52 a pozemku parc.č. 728, k.ú. Nový Hradec Králové, obec Hradec Králové a v právu přístupu a vjezdu na pozemky za účelem zajištění bezpečného provozu, údržby, oprav a stavebních úprav součásti distribuční soustavy ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035.

Počet kladných hlasů:		 12
Počet záporných hlasů:	 0
Zdržel se hlasování:		 0

ad 9)
Správní rada Univerzity Karlovy v Praze vydává předchozí písemný souhlas ve smyslu ustanovení §15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění součásti distribuční soustavy v části pozemku 11645/19, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e, pozemku parc. č.  11645/23, 11645/30 a 11645/31 v k.ú. Plzeň, obec Plzeň a v právu přístupu a vjezdu na Pozemky za účelem zajištění bezpečného provozu, údržby, oprav a stavebních úprav součásti distribuční soustavy ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035.

Počet kladných hlasů:		 12
Počet záporných hlasů:	 0
Zdržel se hlasování:		 0
ad 10) 
Správní rada Univerzity Karlovy v Praze vydává předchozí písemný souhlas ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti užívacího práva spočívajícího v neomezeném užívání pokojů, a to apartmánu  č. 611 a dvoulůžkových pokojů č. 613 a č. 639, včetně užívání příslušné části chodby v 6. patře domu čp. 407, který je součástí pozemku parc. č. 278/4 v k.ú. Veleslavín, obec Praha ve prospěch České republiky - Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, se sídlem Karmelitská 7, PSČ 118 12, Praha 1,    IČO:  00022985.

Počet kladných hlasů:		 12
Počet záporných hlasů:	 0
Zdržel se hlasování:		 0

ad 11) 
Správní rada Univerzity Karlovy v Praze vydává předchozí písemný souhlas ve smyslu ustanovení § 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: „Praha 2 – Nové Město, U nemocnice 5, obnova TS 3591, k tíži pozemku parc. č. 1890, jehož součástí je objekt č.p. 478,  k.ú. Nové Město, obec Praha a v právu přístupu a vjezdu na Pozemek 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.

Počet kladných hlasů:		 12
Počet záporných hlasů:	 0
Zdržel se hlasování:		 0

ad 12) 
Správní rada Univerzity Karlovy v Praze vydává předchozí písemný souhlas ve smyslu ustanovení § 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 v rámci stavební akce s názvem: „Komunikační přípojky pro bytové domy v lokalitě José Martího, Evropská, Praha“, k tíži pozemků parc. č. 302/5 a parc. č. 302/6,  k.ú. Veleslavín, obec Praha a v právu přístupu a vjezdu na pozemky za účelem zajištění bezpečného provozu, údržby, oprav a stavebních úprav podzemního komunikačního vedení ve prospěch P3ny Net, s.r.o., se sídlem Křenova 438/11, PSČ 162 00, Praha 6, IČO 27252183.

Počet kladných hlasů:		 12
Počet záporných hlasů:	 0
Zdržel se hlasování:		 0



ad 13) 
Správní rada Univerzity Karlovy v Praze vydává předchozí písemný souhlas ve smyslu ustanovení § 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: „Praha 6 – Břevnov, U Větrníku 2035/5, obnova TS 7847“, k tíži pozemku parc. č. 3543/6, jehož součástí je objekt bez č.p. a č.e.,  k.ú. Břevnov, obec Praha a v právu přístupu a vjezdu na tento pozemek za účelem zajištění bezpečného provozu, údržby, oprav a stavebních úprav zařízení distribuční soustavy ve prospěch PREdistribuce, a.s., se sídlem Svornosti 3199/19a, PSČ 150 00, Praha 5, IČO 25376516.

Počet kladných hlasů:		 12
Počet záporných hlasů:	 0
Zdržel se hlasování:		 0


ad 14) 
Správní rada Univerzity Karlovy v Praze vydává předchozí písemný souhlas ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy o připojení, jejímž předmětem je umístění zařízení distribuční soustavy (trafostanice) v rámci stavební akce s názvem: „UK – 2. LF Dostavba areálu Plzeňská 3. etapa“, k tíži pozemků parc. č. 405/23, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e., a parc. č. 405/24, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e.,  k.ú. Motol, obec Praha a závazek uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s obchodní společností PREdistribuce, a.s., se sídlem Svornosti 3199/19a, PSČ 150 00, Praha 5, IČO 25376516.

Počet kladných hlasů:		 12
Počet záporných hlasů:	 0
Zdržel se hlasování:		 0


ad 15) 
Bylo zjištěno administrativní nedopatření spočívající v chybě v písemném vyhotovení v textu odhlasovaného návrhu usnesení předchozího písemného souhlasu ze dne 16.11.2015, kde byla chybně uvedena kupní cena 25 990 900,- Kč bez DPH, přičemž správná cena vyplývající z kupní smlouvy  a zároveň i správně uváděná cena v textu podkladů pro jednání Správní rady UK včetně důvodové předkládací zprávy pro SR ze dne 10.11.2015 je o 9 tis. Kč vyšší, tj. 25 999 900,- Kč bez DPH. 

Správní rada Univerzity Karlovy v Praze schvaluje opravu zřejmé nesprávnosti v textu svého usnesení a schvaluje opravený text usnesení tak, že vydává předchozí písemný souhlas ve smyslu § 15 odst.1 písm. b) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření kupní smlouvy mezi  Univerzitou Karlovou v Praze jako kupujícím na straně jedné a společností Bruker BioSpin MRI GmbH jako prodávajícím na straně druhé, jejímž předmětem je dodávka preklinického CT / PET / SPECT a optického zobrazovače (RTG / fluorescence / luminiscence / radioizotopová detekce) za úhradu kupní ceny ve výši 25 999 900,- Kč bez DPH.

Počet kladných hlasů:		 12
Počet záporných hlasů:	 0
Zdržel se hlasování:		 0

ad 16) 
Správní rada Univerzity Karlovy projednala a vzala na vědomí Institucionální plán Univerzity Karlovy pro roky 2016-2018, který vychází z Dlouhodobého záměru UK na léta 2016 – 2020. Rektor UK prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. podrobně uvedl priority, které považuje Univerzita Karlova za klíčové a k jejichž realizaci využije také prostředků institucionálního programu MŠMT. 

ad 17) Různé
Členové Správní rady UK vydali předchozí písemný souhlas v hlasování per rollam podle § 15 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění:

dne 27.8.2015:
1)  podle písm. c) k uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti práva cesty k tíži pozemků parc. č. 493/47 a parc. č. 493/48, k.ú. Libeň, obec Praha, ve prospěch Ing. Jany Soběslavské; 
2)  podle písm. a) k uzavření Smlouvy o dílo v rámci veřejné zakázky na stavební práce s názvem "UK - Dostavba posluchárny Lékařské fakulty UK v Plzni" uzavírané v rámci dokumentace programu 133 210 mezi obchodní společností Geosan Group, a.s. jako zhotovitelem a Univerzitou Karlovou v Praze jako objednatelem za cenu díla ve výši 45.880.407,26 Kč včetně DPH.
 
dne 16.9.2015:
1) podle písm. a) k uzavření Dodatku č. 8 ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 08. 2013 uzavřené mezi Ústavem molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., a Univerzitou Karlovou v Praze jako objednateli       na straně jedné a obchodními společnostmi Zlínstav, a.s., a POZIMOS, a.s., jako zhotoviteli  na straně druhé, ve znění dodatků č. 1 - 7, jehož předmětem je zadání víceprací za úhradu ceny o dílo ve výši 7 288 446,43 Kč bez DPH;
2) podle písm. a) k uzavření smlouvy o úplatném zřízení služebnosti inženýrské sítě za jednorázovou úhradu ve výši 430 000,- Kč, mezi Ústavem molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., a Univerzitou Karlovou v Praze jako oprávněnými na straně jedné a panem Václavem Brejlou jako povinným na straně druhé, jejíž předmětem je zřídit služebnost inženýrské sítě spočívající v právu vlastníka veřejného vodovodu v potřebném rozsahu zřídit, provozovat, udržovat, opravovat a technicky zhodnocovat na služebních pozemcích stavbu veřejného vodovodu.
 
dne 12.10.2015:
1) podle písm. b) k uzavření kupní smlouvy mezi Univerzitou Karlovou v Praze jako kupujícím na straně jedné a společností Bruker BioSpin MRI GmbH jako prodávajícím na straně druhé, jejímž předmětem je dodávka preklinického zobrazovacího systému MPI za úhradu kupní ceny ve výši  59 000 000,- Kč bez DPH;
 2) podle písm. b) k uzavření kupní smlouvy mezi Univerzitou Karlovou v Praze jako kupujícím na straně jedné a společností CANBERRA-PACKARD, s.r.o jako prodávajícím na straně druhé, jejímž předmětem je dodávka preklinického CT / PET / SPECT a optického zobrazovače (RTG / fluorescence / luminiscence / radioizotopová detekce) za úhradu kupní ceny ve výši 23 990 000,- Kč bez DPH.
 
dne 9.11.2015:
1) podle písm. a) k uzavření kupní smlouvy o převodu vlastnictví:
	pozemku parc. č. st. 246, jehož součástí je stavba č.p. 59, pozemku parc. č. 1095 a pozemku parc. č. 1096, vše v k.ú. Brandýs nad Labem, obec Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
	 pozemku parc. č. 2272, jehož součástí je stavba č.p. 694, pozemku parc. č. 2270/34 a pozemku   parc. č. 2270/35, vše v k.ú. Stará Boleslav, obec Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
	 pozemku parc. č. 2274/1 a pozemku parc. č. 2274/3, vše v k.ú. Stará Boleslav, obec Brandýs nad  Labem – Stará Boleslav, 

za kupní cenu ve výši 26 600 000,- Kč, s městem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, IČO: 00240079, se sídlem Masarykovo náměstí č. 1 a 2, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav jako kupujícím; 
2) podle písm. c) k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění stavby „Nového horkovodního napojení Koleje Větrník“, v části pozemku parc. č. 3540/2, 3540/3, 3610/5 a 3765/8,  k.ú. Břevnov, obec Praha a v právu přístupu a vjezdu na pozemky za účelem zajištění bezpečného provozu, údržby, oprav a stavebních úprav horkovodního napojení ve prospěch Pražské teplárenské LPZ, a.s., se sídlem Partyzánská 1/7, PSČ 170 00, Praha 7, IČO 03669564.
  dne 16.11.2015:
1) podle písm. b) k uzavření kupní smlouvy mezi Univerzitou Karlovou v Praze jako kupujícím          na straně jedné a společností Bruker BioSpin MRI GmbH jako prodávajícím na straně druhé, jejímž předmětem je dodávka preklinického CT / PET / SPECT a optického zobrazovače (RTG / fluorescence / luminiscence / radioizotopová detekce) za úhradu kupní ceny ve výši 25 990 900,- Kč bez DPH.
Pozn. v usnesení ze dne 16.11.2015 byla chybně uvedena kupní cena 25 990 900,- Kč bez DPH, přičemž správná cena vyplývající z kupní smlouvy  a zároveň i správně uváděná cena v textu podkladů pro jednání Správní rady UK včetně důvodové předkládací zprávy pro SR ze dne 10.11.2015 je o 9 tis. Kč vyšší, tj. 25 999 900,- Kč bez DPH. Správní rada schválila opravu tohoto usnesení a přijala usnesení s uvedením správné kupní ceny 25 999 900,- Kč bez DPH.

Pozn.: Udělení předchozího písemného souhlasu podle bodů 3) až 14) 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 22.12.2015, 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 16.12.2015


