
Zápis ze schůze Ekonomické komise AS UK 

konané dne 2.12.2013 
 

 

 

Přítomni: dle presenční listiny 

 

 

 

Program: 

  

1) Návrh na čerpání zdrojů na havárie a mimořádné události 

2) Návrhy smluv – právní úkony
1
 

3) Návrh kandidáta na člena Rady Kolejí a menz  

4) Různé 

 

 

Ad 1) Komisi byl předložen návrh na čerpání zdrojů na havárie a mimořádné události, které 

jsou vytvořeny dle článku 5 bodu 10 Principů rozdělování příspěvků a dotací na Univerzitě 

Karlově v Praze. Návrh vychází ze žádosti děkana Fakulty sociálních věd ve věci částečné 

kompenzace vícenákladů vyvolaných poškozením budovy Hollar při výbuchu plynu 

v Divadelní ulici dne 29.4.2013 ve výši 432 290,50 Kč. O návrhu bylo hlasováno (12–0–0) a 

komise doporučuje plénu AS UK vyjádřit k tomuto materiálu kladné stanovisko.  

 

Ad 2) Komise projednala následující návrhy smluv upravující vlastnické vztahy: 

 

a) převod nemovitostí v k.ú. Libeň (vila Milada a pozemky) z MŠMT na UK 

b) pořízení pozemků v k.ú. Plzeň pro potřeby UniMeC u LF Plzeň  

c) věcné břemeno k pozemkům v k.ú. Horní Malá Úpa 

d) věcné břemeno k pozemku v k.ú. Břevnov 

e) směna pozemků v k.ú. Hradec Králové mezi HP Alliance a.s. a UK 

f) věcné břemeno k pozemkům v k.ú. Veleslavín 

g) věcné břemeno k pozemku a budově v k.ú. Nové Město 

 

Po krátké diskusi bylo o těchto materiálech hlasováno (13–0–0). Komise doporučuje plénu 

AS UK návrhy smluv uvedené pod body 2 a) až 2 g) předložit Správní radě UK k vydání 

předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, 

v platném znění, k uzavření smlouvy. 

 

Dále byly projednány návrhy nájemních smluv: 

 

i) nebytové prostory v budově č.p. 915 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 

j)  dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 16.7.2012  s T-Mobile Czech Republic a.s. 

k)  nebytové prostory a pozemky v Praze – Motole  

 

                                                 
1
 označení jednotlivých návrhů smluv písmeny koresponduje s číslováním právních úkonů v podkladových 

materiálech pro zasedání AS UK dne 6. prosince 2013 



O návrzích smluv uvedených pod body 2 i) až 2 k) bylo hlasováno (13–0–0) a komise 

doporučuje plénu AS UK vyjádřit k těmto materiálům kladné stanovisko.  

 

 

Dále byl pod bodem 2 l) projednán návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 21.8.2013 

mezi Ústavem molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. a Univerzitou Karlovou v Praze jako 

objednateli na straně jedné a společnostmi Zlínstav a.s. a POZIMOS a.s. jako zhotoviteli na 

straně druhů na výstavbu „Biotechnologického a biomedicínského centra AV ČR a UK ve 

Vestci – BIOCEV“. Dodatek upřesňuje způsob stanovení bankovní záruky pro zhotovitele. O 

návrhu dodatku bylo hlasováno (13–0–0) a komise doporučuje plénu AS UK tento materiál 

předložit Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 

111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření dodatku. 

 

Jako poslední návrh smlouvy bylo pod bodem 2 h) projednáno uzavření dodatku ke smlouvě o 

nájmu nebytových prostor v suterénu domů v areálu Karolina Celetná ul. č. 20 se společností 

Orfeum s.r.o. k provozování studentského klubu. Z věcné diskuze vyplynul závěr akceptovat 

prodloužení doby nájmu do 31.3.2014 a zároveň důkladně připravit výběrové řízení na provoz 

studentského klubu v dalším období. O návrhu dodatku ke smlouvě o nájmu bylo hlasováno 

(11–0–2) a komise doporučuje plénu AS UK vyjádřit k tomuto materiálu kladné stanovisko. 

Zároveň bylo hlasováno o doporučení účasti MUDr. Josefa Fontany v budoucí komisi pro 

výběr provozovatele v dalším období s výsledkem 10–0–4. 

 

 

Ad 3) Komisí byla s kladným výsledkem projednána a hlasováním (11–0–3) potvrzena 

nominace PhDr. Jakuba Jeřábka na člena Rady Kolejí a menz na další období. 

 

 

Ad 4) Kvestor informoval členy komise o obsahu připravované konsolidační vyhlášky 

upravující výkaznictví dotčených organizací. 

 

 

 

Zapsal: Kuthan 


