UniverzitaPalackého
v Olomouci

Usnesení
Správnírady UP
pÍijatána zasedánídne 29. ňÍjna2019
viz prezenční
Iistina
Účastníci:
1) Návrh rektora na projednání a vydání pÍedchozíhopísemného
souhlasuSR UP k právnímrikonúm:
a)

Smlouvao smlouvěbudoucí- CETIN. Spoftovníhala UP

Usneseníč.1
po projednání:
radaUPv olomouci
Správní
1. bere na vědomí
pÍed|oženou
zprávu,
dŮvodovou
2. vydává pÍedchozí
souhlas
meziUniverzitou
s|užebnosti
sm|ouvě
o zYízení
s uzavÍením
Smlouvyo budoucí
česká telekomunikační
Palackéhov olomouci (Vlastník)
a spotečností
infrastruktura?.S. (CETIN)'se síd|emolšanská268116,13000 Praha3,
služebnostiumístění
Žižkov,IČ: 04084063, DIČ: CzO4oB4063.7:Yízení
parc.
pozemcích
provozování
VIastníka
na
Komunikačního
vedenía zaÍízení
a
Lazce,obec
rizemí
na LV č.196pro katastrální
č.30lI2'30/10,30lI zapsané
pracoviště
Íadu pro o|omouckykraj, katastrá|ní
olomouc u Katastrá|ního
Kč.
Ve
Vyši
10.000,na
neurčitou
za
náhradu
olomouc,budesjednáno dobu
projednal
Akademiclc/
senátUP
smlouvěo zÍízení
služebnosti
Smlouvuo budoucí
2019.
nazasedání
16.Ííjna
0 se zdže|ohlasování
Hlasování: 11 h|asŮpro
0 hlasŮproti
b)

Smlouvao smlouvěbudouci- Čez. Spoftovníhala UP

Usnesenič,.2
po projednání:
radaUPv olomouci
Správní

1. bere na vědomí
pÍedIoženou
zprávu,
dŮvodovou
2, vydává pÍedchozi souhlas
věcného
smlouvěo z!ízení
bÍemene
a dohody
s uzavÍením
Smlouvyo budoucí
mezi Univerzitou Palackého
stavby č. IT.I2-B001715/VB/001
o umístění
povinná..)
čezDistribuce'!l. S.7
v otomouci(dá|ejen ,,Budoucí
a spotečností
Tep|ická
Děčín
lV.Podmok|y,
IČ24729035,
DIČcZ2472gO35,
se sídtemDěčín,
Budoucí
oprávněná").
oprávněnáje vlastníkem
B74lB,PSc 405 02 (,,Budoucí
plocha,
pozemkuparc.č. 9714,druh pozemku ostatní
V k. . Hejčín,
obec
vedeném
Katastrálním
uiadempro
olomouc,zapsánov katastrunemovitostí
pracoviště
kraj,Katastrátní
olomouc'na LV 604.obsahemvěcného
olomouclc/
právo
Budoucíoprávněnéumístit,provozovat,opravovat
bÍemenebude
provádětjeho
nemovitosti,
ZaYízení
soustavyna dotčené
a udržovat
dlstribuční
povinné
u/kontěchtopráv
Budoucí
a povinnost
obnovu,u/měnua modernizaci,
věcnéhobÍemeneprojedna|
strpět.SmIouvuo budoucísmlouvěo z!ízení
16.Ííjna
2019.
Akademicky
senátUP nazasedání
HIasování:

c)

12 hlasŮpro

0 hlasrJproti

h|asování
0 se zdrže|o

Smlouvao sm|ouvěbudouci- čez. KateÍinská

Usneseníč.3
radaUPv olomoucipo projednání:
Správní
1. bere na vědomí
pÍedloženou
zprávu,
dťrvodovou
souh|as
2. vydává pÍedchozí
stavby
věcnéhobÍemene
a dohodyo umístění
s uzavÍením
Sm|ouvyo z!ízení
meziUniverzitouPalackéhov olomouci (dálejen
č.IT-I2.B001000/VB/001
povinná..)
DIČ
čez Distribuce' a. s.' IČ 24729035,
a spotečností
,,Budoucí
lV-Podmokly,
TeplickáB74lB,PSČ405 02
Děčín,
Děčín
se sírc|em
Cz24729035,
(,,Budoucí
oprávněná").obsahem věcnéhob emene bude právo Budoucí
distribuční
oprávněnéumístit,provozovat,opravovata udržovatZaÍízení
provádětjehoobnovu,vyměnua modernizaci,
nemovitosti,
soustavyna dotčené
povinné
povinnost
u/kon těchtopráv strpět.Budoucípovinnáje
Budoucí
a
- zastavěná
plocha
parc.č.st.B0B,druhpozemku
pozemku
rnflučn'ym
v|astníkem
.
a nádvoÍí,v k.u. olomouc město, obec olomouc, zapsáno v katastru
pro o|omouck./
kraj, Katastrální
r]Ťadem
vedenémKatastrá|ním
nemovitostí
pracoviště
věcného
smlouvěo zYízení
o budoucí
o|omouc,na LV 49. Sm|ouvu
projedna|
L6.Ííjna
2019.
Akademick./
senátUP na zasedání
bŤemene
proti
pro
h|asování
0 se zdrŽe|o
0 hlasrS
Hlasování: 12 hlasr3
olomouc
2) Návrh na směnupozemkus Fakultnínemocnicí
Usneseníč'4
po projednání:
radaUPv olomouci
Správní

1' bere na vědomí
pĚedloženou
drJvodovouzprávu k návrhu na směnu pozemku s Fakultní
nemocnicí
informacekvestoraa rektoraUP,
olomouca dodatečné
2, souhlasí
formou per-ro|lamo vydánípÍedchozího
s hlasováním
souh|asu,jakmi|ebude
směna pozemku s Fakultnínemocnicíolomouc projednánav Akademickém
senátuUP.
Hlasování:

12 hlasŮpro

0 hlasŮproti

0 se zdže|ohlasování

3) Změna Institucionálníp|ánu pro rok 2o2o
Usneseníč.5
SprávníradaUP v olomoucipo projednání:
1. bere na vědomí
žádost o změnu Institucionálního
rozvojovéhoplánu UniverzityPalackého
v oIomouci pro rok 2020, v rámci okruhu IV. Strategiclcfrozvoj: Podpora
publikační
činnosti
strategického
rozvojena FF UP.
a dalšího
2, konstatuje,
plánu pro rok 2020 je V souladu
Že změna Institucionálního
rozvojového
záměremvzdělávacía vědecké,vyzkumné,
s Dlouhodob'/m
u/vojové,umě|ecké
jeho
pro
pro
činnosti
roky 2019-2020a
Aktualizací
a dalšítvŮrčí
UP v olomouci
rok2020.Doplnění
stanovenych
cí|Ů(aKivit)a stanoven./ch
indikátorrl(ukazate|Ů
právního
u/stupu), které roaníjípotÍebyinternacionalizace
faku|ty a zrnÍšení
pracovníkr3
vědomíakademiclc/ch
i neakademic|c/ch
fakulty,nemá dopad na
financování
IRP 2020,celkováčástka3 5B0tis. Kčse nemění.
plánupro rok 2020souhlasí.
SprávníradaUP s návrhemzměnyInstitucionálního
Hlasování:

10 h|asŮpro

0 hlasl3proti

2 se zdrže|i
hlasování

4) P|án realizace Strategického záměru vzdělávací a vědecké, v'fzkumné,
vfvojové, umělecké a ilŮrčí činnostiUP v olomouci na rok 2o2o
Usneseníč.6
SprávníradaUP v olomoucipo projednání:
1' bere na vědomí
PIánrea|izace
záměruna rok 2020,
Strategického
2. schvaluje
Plán realizaceStrategického
záměruvzdělávací
činnostiUP v olomouci
a tvr3rčí
na rok 2020, ktenÍprojednalaVědeckárada UP dne 14. Ěrjna2019 a schválil
16.Írjna2019.
Akademick'/
senátUP na zasedání

Hlasování:
5)

12 hlasŮpro

0 h|asŮproti

0 se zdrže|o
h|asování

Dodatek ke Zprávé o vnitÍním hodnocení kvality vzdě!áv aci, fuúrčí
a s nimi souvisejícíchčinnostíUP v roce 2019
Usnesenič.7
SprávníradaUP v olomoucipo projednání:
1. bere na vědomí
Dodatek ke Zprávě o vnltÍnímhodnoceníkva|ityvzdě|ávac| tvŮrčía s nimi
souvisejících
činností
UP V roce 2oL9, kteníprojedna|aVědecká rada UP dne
14. Ěrjna20L9a schváli|Akademick'/
senátUP na zasedání16.Ííjna2OIg.
Hlasování: 11 hlasŮpro
0 h|asŮproti
0 se zdže|ohlasování

V olomouci29.Yíjna
2019

ftr{
Mons. Graubner
pĚed da SR UP

Zapsal:
PhDr.Rostls|av
H|adk'/,
MBA,tajemník
SR UP

