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Zápis ze 40.  zasedání Správní rady Univerzity Karlovy v Praze,
 konaného dne 12.12. 2016


Přítomni: 

Předseda Správní rady UK:
	          JUDr. Petr Hanzlík
	

Členové Správní rady UK:	
	Ing. Jan Fischer, CSc.	
            JUDr. Martin Foukal
            doc. MUDr. Leoš Heger, CSc.
	prof. Ing. Richard Hindls, CSc.
 	Ing. Jiří Kříž
	   Ing. Radek Neužil	
            RNDr. Hana Ripková, Ph.D.	
	doc. Ing. Jiří Volf, CSc.	
	JUDr. Pavel Zářecký
	
Omluveni:	
	J.E. kardinál Dominik Duka
	Mgr. Petr Gazdík
	Ing. Jan Kasal
	Ing. Jiří Michal	
	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:
1.	Zahájení.
2.	Aktualizace Harmonogramu Dlouhodobého – strategického záměru Univerzity Karlovy 2016-2020 pro rok 2017.
3.	Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k tíži pozemků v k.ú. Motol ve prospěch PRE Distribuce, a.s.
4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti přesahu fasády koleje Větrník k tíži pozemků ve vlastnictví Městské části Praha 6 ve prospěch Univerzity Karlovy.
5. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži pozemků parc. č. 725/249, č. 639/65, parc. č. 639/68, parc. č. 725/178, vše v k.ú. Nový Hradec Králové, obec Hradec Králové, ve vlastnictví Fakultní nemocnice Hradec Králové, ve prospěch Univerzity Karlovy.
6. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži pozemků parc. č. st. 3768, jehož součástí je stavba č.p. 2089 a parc. č. 728, oba v k.ú. Nový Hradec Králové, obec Hradec Králové, ve prospěch České telekomunikační infrastruktury, a.s.
7. Smlouva o zřízení služebnosti práva cesty k tíži pozemku parc. č. 11645/23,  k.ú. Plzeň, obec Plzeň ve prospěch Fakultní nemocnice Plzeň.
8. Smlouva o zřízení služebnosti práva cesty k tíži pozemků parc. č. 12102/116 a parc. č. 12791/5, oba v k.ú. Plzeň, obec Plzeň ve vlastnictví Fakultní nemocnice Plzeň ve prospěch Univerzity Karlovy.
9. Smlouva o zřízení věcného břemene k tíži pozemku parc. č. 728 v k.ú. Nový Hradec Králové, obec Hradec Králové, ve prospěch Elektrárny Opatovice, a.s.
10. Smlouva o zřízení věcného břemene k tíži pozemku parc. č. 728, k.ú. Nový Hradec Králové, obec Hradec Králové ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s.
11. Smlouva o zřízení věcného břemene k tíži pozemku parc. č. 3543/6, v k.ú. Břevnov, obec Praha, ve prospěch PREdistribuce a.s.
12. Darovací smlouva na stavbu vodovodu a kanalizace v obci Vestec.
13. Návrh úpravy statutu Správní rady UK.
14. Závěr.

Zasedání Správní rady UK zahájil a řídil předseda Správní rady Univerzity Karlovy          v Praze JUDr. Petr Hanzlík.	
 
ad 2)
Rektor UK prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. seznámil členy Správní rady UK s materiálem a informoval je o prioritách Univerzity Karlovy v roce 2017. Zmínil se také o tom, že hlavní prioritou Univerzity Karlovy v letošním roce bylo novelizovat vnitřní předpisy UK v souvislosti    s novelou vysokoškolského zákona. 
Správní rada Univerzity Karlovy projednala a schválila Aktualizaci Harmonogramu Dlouhodobého – strategického záměru Univerzity Karlovy 2016-2020 pro rok 2017.

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



ad 3)
Správní rada Univerzity Karlovy 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 – podzemního kabelového vedení 22 kV a nové VOTS - v rámci stavební akce s názvem: „P5-Motol, Plzeňská, Bucharova, UK-2LF, VOTS, kVN, číslo SPP: 141141“, k tíži pozemku parc. č. 56/2, 405/1 a 405/24, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e., k.ú. Motol, 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.
Hlasování:
Počet kladných hlasů:	           10
Počet záporných hlasů:	 0
Zdržel se hlasování:		 0

ad 4)
Správní rada Univerzity Karlovy 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 smlouvy   o  budoucí smlouvě o zřízení služebnosti přesahu fasády k tíži pozemků parc. č. 3550/1 a parc. č. 3550/2, k.ú. Břevnov, obec Praha ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřená správa Městské části Praha 6, se sídlem Čs. armády 601/23, 160 52 Praha 6, IČO: 00063703, ve prospěch Univerzity Karlovy, společně s uzavřením nájemní smlouvy na pozemky parc. č. 3550/1 a parc. č. 3550/2, k.ú. Břevnov, obec Praha, za nájemné ve výši 0,60 Kč/m²/den.
Hlasování:
Počet kladných hlasů:	           10
Počet záporných hlasů:	 0
Zdržel se hlasování:		 0

ad 5)
Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v umístění                 a provozování optického kabelového vedení 	v části pozemků ve vlastnictví Fakultní nemocnice Hradec Králové, IČO: 00179906, se sídlem 	Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové, parc.č. 725/249, parc. č. 639/65, parc. č. 639/68 a parc. č. 728/178, k.ú. Nový Hradec Králové, obec Hradec Králové, a v právu přístupu a vjezdu na pozemky za účelem zajištění jejího provozování, údržby, oprav a obnovy, za úhradu ve výši 24 000,- Kč + DPH, ve prospěch Univerzity Karlovy bude předložen Správní radě UK po projednání a schválení              v Akademickém senátu UK.

ad 6)
Správní rada Univerzity Karlovy 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 inženýrské sítě spočívající v provozování, údržbě a opravách podzemního komunikačního vedení v části pozemků parc. č. st. 	3768, jehož součástí je stavba č.p. 2089         a parc. č. 728, k.ú. Nový Hradec Králové, obec Hradec Králové, a v právu přístupu a vjezdu na pozemky za účelem zajištění jejího provozování, údržby, oprav a obnovy, za úhradu ve výši 2 615,- Kč, ve 	prospěch České telekomunikační infrastruktury, a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00, IČO 04084063.
Hlasování:
Počet kladných hlasů:	           10
Počet záporných hlasů:	 0
Zdržel se hlasování:		 0


ad 7)
Správní rada Univerzity Karlovy 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 práva cesty k tíži pozemku parc. č. 11645/23, k.ú. Plzeň, obec Plzeň, ve vlastnictví Univerzity Karlovy, ve prospěch Fakultní nemocnice Plzeň, se sídlem Edvarda Beneše 1128/13 305 99 Plzeň – Jižní Předměstí, IČO: 00669806, za úhradu ve výši 10 000,- Kč bez DPH.
Hlasování:
Počet kladných hlasů:	           10
Počet záporných hlasů:	 0
Zdržel se hlasování:		 0

ad 8)
Správní rada Univerzity Karlovy 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 smlouvy   o zřízení služebnosti práva cesty k tíži pozemků parc. č. 12102/116 a prac. č. 12791/5, oba v k.ú. Plzeň, obec Plzeň, ve vlastnictví Fakultní nemocnice Plzeň, se sídlem Edvarda Beneše 1128/13 305 99 Plzeň – Jižní Předměstí, IČO: 00669806, ve prospěch Univerzity Karlovy, za úhradu ve výši 20 000,- Kč bez DPH.
Hlasování:
Počet kladných hlasů:	           10
Počet záporných hlasů:	 0
Zdržel se hlasování:		 0

ad 9)
Správní rada Univerzity Karlovy 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 a provozování tepelné sítě (horkovodu)       a obslužného zařízení jako součásti rozvodného tepelného zařízení v části pozemku parc.č. 728, k.ú. Nový Hradec Králové, obec Hradec Králové a v právu přístupu a vjezdu na pozemek za účelem zajištění bezpečného provozu, údržby, oprav a stavebních úprav tepelné sítě (horkovodu) a obslužného zařízení ve prospěch Elektrárny Opatovice, a.s., se sídlem Opatovice nad Labem – Pardubice 2, PSČ 532 13, IČO 28800621, za úhradu ve výši 97 500,- Kč 	+ DPH.
Hlasování:
Počet kladných hlasů:	           10
Počet záporných hlasů:	 0
Zdržel se hlasování:		 0

ad 10)
Správní rada Univerzity Karlovy 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 spočívající ve zřízení věcného břemene k tíži pozemku parc. č. 728, k.ú. Nový Hradec Králové, obec Hradec Králové, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035.
Hlasování:
Počet kladných hlasů:	           10
Počet záporných hlasů:	 0
Zdržel se hlasování:		 0

ad 11)
Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění a provozování součásti distribuční soustavy v části 	pozemku parc. č. 3543/6, k.ú. Břevnov, obec Praha, ve vlastnictví Univerzity Karlovy, a v právu přístupu a vjezdu na pozemek za účelem zajištění jejího provozování, údržby, oprav a obnovy, ve prospěch PREdistribuce, a.s., se sídlem Praha 5, Svornosti 3199/19a, PSČ 100 05, za úhradu ve výši 34 462,- Kč  + DPH bude předložen Správní radě UK po projednání a schválení v Akademickém senátu UK.


ad 12)
Správní rada Univerzity Karlovy vydává předchozí písemný souhlas ve smyslu § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření darovací smlouvy mezi Univerzitou Karlovou a Ústavem molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., jako dárci a Obcí Vestec, se sídlem: Vestecká 3, 252 50 Vestec, IČO: 00507644 jako obdarovaným, jejímž předmětem je darování vodovodu a kanalizace, nacházejících se na pozemcích parc. č. 197/3, 197/12, 197/78, 197/98, 197/99, 197/100, 197/117, 197/130 (oddělen ze 197/12), 197/142 (oddělen ze 197/10),  350/22, 351/1, 354/1, 370/1, 375/2, 375/7, 388/1 a st. 209, vše v k. ú. Vestec u Prahy, obec Vestec, okres Praha-západ.
Hlasování:
Počet kladných hlasů:	           10
Počet záporných hlasů:	 0
Zdržel se hlasování:		 0


ad 13)
Správní rada Univerzity Karlovy projednala a schválila  návrh úpravy statutu Správní rady UK                     v souvislosti s rozšířením úkolů správní rady v rámci novely zákona o vysokých školách.
Hlasování:
Počet kladných hlasů:	             9
Počet záporných hlasů:	 0
Zdržel se hlasování:		 1


ad 14) Různé
Tajemník Správní rady UK JUDr. Jan Wagner poděkoval členům SR UK za promtní vyjádření k návrhům smluv v rámci hlasování per rollam, které proběhlo podle čl. 4 odst. 5 Statutu Správní rady UK:

- dne 7.9.2016:
Správní rada Univerzity Karlovy vzala na vědomí návrh smlouvy na vytvoření projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti pro projekt s názvem „Kampus Albertov – Biocentrum, Globcentrum“ bez připomínek.

- dne 25.11.2016: 
Správní rada Univerzity Karlovy vzala na vědomí návrh kupní smlouvy, jejímž předmětem je koupě transmisního elektronového mikroskopu s autoemisní katodou a vybavením pro měření v kryogenním módu a k návrhu smlouvy nevznáší žádné připomínky. 



Pozn.: Udělení předchozího písemného souhlasu podle bodů 3), 4), 6), 7), 8), 9), 10) a 12)  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 19.12.2016, 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 13.12.2016


