UniverzitaPa|ackého
v Olomouci

Usneseni
Správnírady uP
pÍijatá na zasedání dne 29. května 2ot,7
viz prezenční
Účastníci:
listina
1) Projednání změny Statutu Správní rady uP v návaznosti na novelu
zákona č.1LLl1998 Sb., o vysok'fch školách (zákon č,.L37 120Í.6sb.)
Usneseníč.1
SprávníradaUP v olomoucipo projednání:
1. souhlasí
se zněnímStatutuSprávníradyUP,
2. souhlasí
s pÍedložením
StatutuSprávníradyUP ministruškolství,
mládežea tě|ou/chovy
ke schváIení.
Hlasování:
2)

11 hlasl3pro

0 hlasŮproti

0 se zdže|ohlasování

Návrh rektora na projednání a vydání pÍedchozího písemného
souhlasu SR uP k právnímrikonúm:
a) SmIouvao budoucíkupnísmlouvěna odkoupení
částiparcelyč.95/5
(rn/měradotčenéčásti I,27 m2) v k.ri. Lazce, která bude dotčena
pro pěšt na ulici Dlouhá. Investoremstavby je
u/stavbou,,PĚechodu
Statutárníměsto olomouc. PĚedmětnáčást parcely Se nacházívně
op|ocenívyukovézahrady, kterou využíváPedagogickáfakulta UP
v Olomouci.
Usnesenič,.2
SprávníradaUP v olomoucipo projednání:
1. bere na vědomí
pÍedloženou
dŮvodovouzprávu,
2. vl1dává pÍedchozísouhlas
s uzavÍením
smlouvyo budoucí
kupnísmlouvěna částpozemku(vfměradotčené
částije 1,27m2;parc.č.9515,ovocnysad o lnyměĚe
74L9m2 V k. u. Lazce,obec

o|omouc,
Katastrálním
.kten/je zapsan'/na LV č. 196 vedeném
uĚadempro
o|omouckykraj, Katastrálnípracovištěo|omouc,uzavírané
se statutárním
městemo|omouc,kte1éje budoucíminvestoiemstavby
,,Lazce,D|ouhá
pÍechod
propěšl.Kupní
cenaza částdotčenéno
pozemku
budésjednána
VeVyši
d|ezna|eckého
posudkuvyhotoveného
po ko|audaci
stavbyá =p,u,ovaného
na
nákladybudoucího
kupujícíno.
Hlasování: 11 h|asŮpro
0 h|as proti
0 se zdže|o
h|asování
3) Zprávao činnostiUniverzityPalackéhov olomouci za rok 2016
Usneseníč.3
Správní
radaUPv o|omouci
po projednání:
1. bere pĚedloženou
zprávu na vědomí
Hlasování:

11 h|asŮpro

0 hlasrlproti

0 se zdže|oh|asování

4) Zprávao hospodaÍení
UniveÍz.tvPalackéhov olomouci za rok

2015

Usnesenič.4
Správní
radaUPv o|omouci
po projednání:
1. bere pÍedloženou
zprávuna vědomí
Hlasování: 11 h|asŮpro

proti
0 h|asr]

0 se zdže|o
h|asování

5) RozpočetUniverzityPalackéhov olomouci na rok 2oL7
Usneseníč.5
Správní
radaUPv olomoucipo projednání:
1. bere na vědomí
pied|oženou
dŮvodovou
zprávuk Rozpočtu
UP prorok 2oI7
2. schvaluje RozpočetUP na rok 2oL7
Hlasování: 11 h|asŮpro
proti
0 hlasrS
0 se zdže|oh|asování
6) VyjádŤeníSprávní rady uP k naplněníinstitucionálníhorozvojového
p!ánu UniverzityPalackéhov olomouciza rok 20í:6
Usneseníč.6
Správní
radaUPv o|omouci
po projednání:
1. bere na vědomí
pĚed|oženou
zprávuo nap|nění
institucioná|ního
rozvojového
p|ánuUniverzity
Pa|ackého
v o|omou
ci za rok2016.
2. konstatuje,
že p|něníinstitucionálního
plánu za rok 2016 je v sou|adu
1o1voj9vého
s Dlouhodob./m
záměremvzdě|ávačí
a vědecké,
vyzku'né,inÍvojoíe,
uměiácté
a da|ší
tvŮrčí
činnosti
UP v o|omouci
pro roky 2016-2018
jeho
a
Aktua|izací
pro
rok 2016,by|ydosaženy
cí|e/stanovené
lndikátoryza rok 2Ot6,by|ydodrženy

stanovené
uyšeposkytnut'/ch
prostĚedkr3
investičních
a neinvestičních
finančních
a byly dodrženypodmínkystanovenéVe VyhlášenírozvojovychprogramŮpro
veÍejné
vysokéškolypro rok 20t6.
Hlasování:

7)

11 hIasŮpro

0 htasŮproti

0 se zdrže|oh|asování

Návrh rektora na projednánívstupu UniverzityPalackéhov olomoucl
do zájmovéhosdruženíCeshf lukostňeleck'fsvaz
Usnesenič,.7
po projednání:
radaUPv o|omouci
Správní
1. bere na vědomí
pĚedIoženou
dr3vodovouzprávu, Statut ČeskéhotukostÍeleckého
svazu
a dodatečné
informace
rektoraUP
2. vydává pÍedběžnÝ
souhlas
se vstupemUP do zájmového
sdružení
Česh/lukostÍelechÍ
svaz.
proti
Hlasování: 11 hlasŮpro
0 hlasrJ
0 se zdže|ohlasování

V olomouci29. května2017
n Graubner

sedaSR UP

Zapsal:
PhDr.RostislavHladk./,MBA,tajemník
SR UP

