Univerzita Palackého
v Olomouci

UsnesenÍ
Správnírady UP
pĚijatá hlasovánímformou per rollam ke dni 12' prosince 2019
Návrh rektora na projednání a vydání pĚedchozího písemného
souhlasu SR uP k právnímrikonúm:
a)

Smlouva o zíizeni věcného bÍemene a o podmínkách umístění
stavby ,,Protipovodřová opatÍení II' B etapa
související
investice"

Usneseníč.1
SprávníradaUP v olomoucipo projednání:
1. bere na vědomí
pÍedloženou
dr3vodovou
zprávu,
2' vydává pÍedchozísouh|as
s uzavÍením
Sm|ouvyo zYízení
věcnéhobÍemenea o podmínkách
umístění
stavby
.
pozemku
parc.
II.
B
opatĚení
etapa
související
investice..
na
,,ProtipovodĚová
plocha,V k.u.olomouc.město.
č.94164'
ostatní
V areálu Enve|opav rámci realizacestavby,,ProtipovodĎová
ochranaolomouce'
provést
pÍe|oŽku
plynovodu
II. etapa..by|o nutno
DN 200 na pozemku
STL
parcelačíslo94164(katastrá|ní
Územíolomouc.město).
VlastnírealizacipÍeložky
plynovoduzajišťovaIa
firmaGasNet,s.r.o.Ústínad Labemjako samostatnou
akci
pÍeložka
A
So 10.1
STL Moravaolomouc.koryto
,,PREL o|omouc'BIahoslavova'
II. B etapa,číslo
stavby:8800072543"
a na pozemkuparc.č.94164bylouIoženo
plynárenské
zaÍízení
včetnějeho součástí.
Na zák|aděgeometrického
zaměÍení
provedeníbyla stanovenacena za z!ízení
skutečného
věcnéhobĚemeneVe vYši
103.000,KčvčetněDPH.
Hlasování:

13 hlasr3pro

0 hlasŮproti

2 se zdrŽe|ihlasování

b)

Směnná smlouva uzavíraná mezi Univerzitou Palackého
v olomoucia Fakultnínemocnicí
olomouc

Usnesenič,.2
Správní
radaUPv olomoucipo projednání:
1. bere na vědomí
pÍedIoženou
dŮvodovou
zprávu,
2. vydává pÍedchozí
souhlas
s uzavĚením
Směnné
smlouvyuzavírané
meziUnivezitouPalackého
v olomouci
pÍíspěvkovou
Fakultní
a
nemocnicíolomouc, státní
organizacízlízenou
Ministerstvem
zdravotnictví
CR (IC:00098892).
je ln/Iučn./m
pozemkŮ,s nimižhospodaÍí
Českárepub|ika
vlastníkem
Fakuttní
nemocnice
olomouc,tj. pozemkyparc.č.st. 2253,zastavěnáplochaa nádvoÍí
je stavbagaráží
o uměÍe 1.09Bm., iehožsoučástí
popisného
bez čísla
nebo
p|ochao ufměÍe2.826m2,to všese
evidenčního,
a parc.č.L32lI37,ostatní
všemi součástmia pÍíslušenstvím,
v katastrálním
rizemíNová U|ice,obec
olomouc'zapsan./mi
v katastrunemovitostí
proolomouch/
u Katastrálního
rjĚadu
pracoviště
kraj,Katastrálního
olomouc'na listuv|astnictví
č.6930prokatastrální
jen
rizemí
NováUlice(dá|e ,,pozemky
FN").
je u/|učnym
pozemkŮparc.č.I32lI02,ostatní
Palackého
Univerzita
vlastníkem
plochao lnÍměÍe
plochao u/měÍe1.6L4m2,
1.537m2,parc.č.I32lL3[ ostatní
parc.č.I32lt36, ostatníplochao u/měÍe244 m2a parc.č. L53l293,ostatní
plochao WměÍe529 m2,to všese všemisoučástmi
a pĚís|ušenstvím,
zejména
venkovními
upravami,vše v katastrálnímzemíNová Ulice,obec otomouc,
zapsanychv katastrunemovitostí
u Katastrálního
riĚadupro olomouc|cfkraj,
pracoviště
Katastrálního
olomouc,na listuvlastnicWí
č. L702 pro katastrá|ní
ÚzemíNováUlice,(společně
dá|ejen ,,pozemky
UP").
Fakultní
nemocnice
olomouctoutosmlouvou
směĎujepozemkyFN za pozemky
pozemkyUP a movité
UP a movité
věci UP a pÍijímá
věci UP do vlastnictví
České
republiky
a do svého
hospodaÍení.
Univerzita
Palackého
toutosmlouvou
směřujepozemkyUP a movité
věci |JPza
pozemkyFNa pÍijímá
pozemkyFNdo svého
v|astnictví.
Hlasování: 13 hlasŮpro
0 h|asŮproti
2 se zdrŽe|ihlasování
V Olomouci13. prosince20L9

n Graubner
Zapsal:
PhDr.RostislavHladk'/,MBA,tajemník
SR UP

