
Zápis ze schůze Ekonomické komise AS UK 

konané dne 14.1.2013 
 

Přítomni: dle presenční listiny 

 

Program: 

  

1) Principy rozdělování prostředků na UK pro rok 2013 

2) Návrh na čerpání mimořádného příspěvku 

3) Návrhy opatření rektora ke správě nemovitého majetku 

4) Návrhy smluv  

5) Aktualizace Dlouhodobého záměru UK 

 

Ad 1) Kancléř uvedl základní informace k Principům rozdělování příspěvků a dotací na 

Univerzitě Karlově v Praze pro rok 2013, včetně rozdílů oproti předchozím Principům. 

Stávající Principy vycházejí z předběžných údajů o možné výši jednotlivých příspěvkových a 

dotačních titulů a lze předpokládat mírný meziroční růst celkových prostředků. V diskusi byly 

zodpovězeny dílčí dotazy členů komise. O předloženém materiálu bylo hlasováno (11-0-0) a 

komise doporučuje plénu AS UK Principy rozdělování na rok 2013 schválit. 

 

Ad 2) Komisi byl předložen návrh na čerpání mimořádného příspěvku, který univerzita 

obdržela v letech 2009 a 2010, a který byl rozhodnutími AS UK určen především na pokrytí 

nákladů strategických akcí UK, zejména investičního charakteru. V současné době se objevila 

potřeba čerpání tohoto příspěvku v souvislosti s přípravnými pracemi na přestavbě objektu 

bývalé menzy 17. listopadu v hodnotě 5 260 tis. Kč. Po věcné diskusi bylo o návrhu na 

čerpání hlasováno (11-0-0) komise doporučuje plénu AS UK tento postup schválit. 

 

Ad 3) Komise projednala návrhy opatření rektora ke správě nemovitého majetku: 

a) pozemků v k.ú. Malá Úpa pro FTVS 

b) nemovitostí v k.ú. Horusice pro PřF a v k.ú. Nové Město pro MFF 

V krátké diskusi byla vysvětlena podstata navrhovaných opatření. O předložených 

materiálech bylo hlasováno (11-0-0) a komise doporučuje plénu AS UK vyjádřit k opatřením 

rektora kladné stanovisko. 

  

Ad 4) Komise projednala následující návrhy smluv: 

 

a) o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene umístění, provozování a užívání 

zařízení tramvajové trati v části pozemku k.ú. Veleslavín ve prospěch Dopravního 

podniku hl.m. Prahy. O návrhu smlouvy bylo hlasováno (9-0-0) a komise doporučuje 

návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 

písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění. 

b) o nájmu nebytových prostor v objektu Podzámčí Zámku Poděbrady nájemci Miloši 

Novákovi a opětném nájmu nebytových prostor v objektu koleje Otava v Praze 4 

stávajícímu nájemci společnosti GARPO catering, s.r.o.. O návrzích bylo hlasováno 

(9-0-0) a komise doporučuje AS UK vyjádřit k návrhům smluv kladné stanovisko. 

 

Ad 5) Komise vzala Aktualizaci Dlouhodobého záměru UK na vědomí bez připomínek.    

 

 

Zapsal: Kuthan 


