Univerzita Pa|ackého
v Olomouci

Usnesení
Správnírady UP
pŤijatána zasedánídne 30. Ííjna2oL7
viz prezenční
!istina
Účastníci
1) Kontrola zápisu
2) Návrh rektora na projednánía vydání pÍedchozíhopísemnéhosouhlasu
sR uP k právním rikonúm(zíizenívěcn'fch bÍemen,kupnísmlouvy):
sm|ouvěo zÍízení
věcnéhobÍemene
a) Sm|ouvao budoucí
a sm|ouvuo právu
-BOo3724-oLoMoUC,
provést
stavbuč.EP.12
Šmera|ova,
UP otomouc.
pÍe|ožka
VNK;
Usneseníč.1
SprávníradaUP v o|omoucipo projednání:
1. bere na vědomí
pÍedloženou
dŮvodovouzprávu,
2. vydává pÍedchozísouhlas
věcnéhobÍemenea smlouvy
s uzavĚením
Smlouvyo budoucísmlouvěo z!ízení
právu
provést
o
stavbuč. EP.12.BOO37z4-oLoMoUc,
Šmeratova,
UP o|omouc.
pĚeložka
VNK. obsahemvěcnéhobÍemenebude právo Budoucíoprávněné,
tj.
a. s. se sídlemDěčín,
opravovata udržovat
CEZ Distribuce,
umístit,provozovat,
ZaÍízení
soustavyna Dotčen'/ch
nemovitostech,
tj. u parcelyč.94163,
distribuční
.
v k. . o|omouc město a u parce|yč. st. 1363, v k. u. olomouc město,
provádětjeho obnovu,vyměnua modernizaci,
tj.
a povinnostBudoucípovinné,
v olomouci,rn/kontěchto práv strpět.Smluvnístrany se
UniverzityPalackého
jednorázové
náhradyve u/ši1.000,.Kčbez DPH Budoucí
dohodlyna vyplacení
povinné
práva.
za omezení
vlastnického
Hlasování:

12 h|asŮpro

0 hlasŮproti

0 se zdže|ohlasování

b)

Kupnísmlouvana prodejtrí pozemkŮpod garážemiv obci o|omouc,
katastrálnímuzemí Hejčín.UP uzavírákupní smlouvu s Waldorfskou
ško|ouo|omouc,s.r.o.' která je vlastníkem
základníškoloua mateŤskou
garáŽí;

Usneseni č,.2
SprávníradaUP v olomoucipo projednání:
1. bere na vědomí
pÍedloženou
dŮvodovouzprávu,
2. vydává pÍedchozísouhlas
kupnísmlouvys Waldotfskou základní škoIou a mateÍskou
s uzavŤením
ev.
školou olomouc s.r.o. na i pozemkypod objekty staveb bez č.p./č.
Pozemkyparc. č. st. 432 zastavěnáplocha a nádvoÍío ufměÍe 19 ffi2, parc.
č.st. 437 zastavěná plocha a nádvoÍío u/měÍe 19 p2 a parc' č. st. 439
zastavěnápIochaa nádvoÍío uyměĚe19 62 Se nacházejív obci o|omouc,
a jsou zapsányna LV č. 604 vedenémKatastrá|ním
katastrálnímzemíHejčín
rjŤadempro o|omoucky kraj, Katastrálnípracovištěo|omouc. Kupní cena
posudkuč.1265- LB|L7 ze dne 7.9.
ve zna|eckém
věcípopsan./ch
nemovitych
2017, ktenÍ vypracovalJiÍí Valachovics,zna|ec v oboru ekonomika, byla
stranamisjednánave lnyši46.740,.Kč.
smluvními
Hlasování:
c)

pro
12 h|asr3

0 htasŮproti

0 se zdrŽe|ohlasování

kupnísmlouvuna prodejčástiparce|yč.27BlI2 v obci
Záměr UP uzavÍÍt
V'yměradotčené
částipozemkučiní26 m2
o|omouc'v kat. ÚzemíNeÍedín.
je PhDr.RadkaNavrátilová,která pozemekužívá;
a kupující

Usneseníč.3
SprávníradaUP v olomoucipo projednání:
1. bere na vědomí
pŤed|oženou
zprávu,
dr3vodovou
2. vydává pÍedchozísouhlas
kupnísmIouvus PhDr. Radkou Navráti|ovouna část
se záměremUP uzavÍÍt
parce|yč.27BlI2 o rozměru26 m2v obciotomouc,katastrálním
rizemíNeÍedín.
Hlasování:
d)

pro
12 hlasťr

0 hlasrlproti

0 se zdže|ohlasování

uzemíLazce
částpozemkuv obČio|omouc,katastrálním
ZáměrUP pÍevést
z vlastnictvíUP do v|astnictvío|omouckéhokraje, do hospodaÍení
jídelny,olomouC,U Sportovní
hatyla;
Dětského
domovaa Št<olní

Usneseníč.4
SprávníradaUP v olomoucipo projednání:
1. bere na vědomí
pied|oženou
dŮvodovouzprávu,

2. vydává pŤedchozí
souhlas
se záměremUP pÍevést
částpozemkuparc.č.30/1ost.pl.,kteryje zapsánna
LV č. 196 vedenémKatastrálním
riÍadempro oIomouck./
kraj, Katastrální
pracoviště
parcelu
olomouc.PÍedmětná
částpozemkuo u/měÍe767 m2rrytvoií
č.30134
za platuz vlastnictví
a budepÍevedena
UP do v|astnictví
o|omouckého
jídelny,
kraje,do hospodaÍení
Dětského
domovaa Šrolní
olomouC,U Spoftovní
halyla. Ce|ková
obvyklá(tržní)
cenačiní
1.150.500,Kč.
pro
Hlasování: 12 hlasr3
0 hlasŮproti
0 se zdže|ohlasování
e)

Kupnísmlouvauzavíraná
mezi SM o|omouca UP v olomoucina část
pozemku
parc.č.42914
v obciolomouc,kat.ljzemí
Ne edín.

Usneseníč.5
po projednání:
radaUPv o|omouci
Správní
1. bere na vědomí
pÍed|oženou
zprávu,
dŮvodovou
2. vydává pÍedchozí
souhlas
se záměremUP uzavÍít
kupnísmlouvuse Statutárním
městemolomoucna část
pozemkuparc.č.42914,kten/je zapsánna LV č.10001vedeném
Katastrá|ním
pracoviště
uÍadempro olomouck'/(aj, Katastrální
olomouc.PÍedmětná
část
pozemku
parce|u
plocha.Na základě
290 m, vyNoÍí
o vyměÍe
č.429126
ostatní
posudkusoudního
znaleckého
znalceIng. JaromíraKavky č.posudku522.
35l20L7ze dne 16.B. 2017bylastanovena
cenaobvyk!áve rnyši
Kč.
525.000,V návrhu kupnísmlouvyje k této částkapÍipočtena
cena za zpracování
posudku
znaleckého
ve vyši4.000,-Kč,a protoje kupnícenastanovena
částkou
Kčvčetně
DPH.ProdejpĚedmětné
529.000,částipozemku(parce|a
č.429126)
Zastupite|sWem
městaolomouce
bylschváIen
dne11.9. 2017.
Hlasování:

12 hlasŮpro

0 h|asŮproti

hlasování
0 se zdrže|o

3) Návrh na založení a člensWí UP v Asociaci pro kvalitu právního
vzdělávání v mezinárodně uznávaném kurzu, Z. s.
návrh je
pĚedk|ádánz podnětu pr up
Usneseníč.6
SprávníradaUP v olomoucipo projednání:
1. bere na vědomí
pŤedloženou
dŮvodovouzprávu,
2. vydává pÍedchozísouhlas
se založením
Asociacepro kvalltuprávního
vzdělávání
v mezinárodně
uznávaném
kurzu,z, s. a členstvím
UP v pÍedmětné
asociaci,
3, zavazuje rektora UP
jednáníRadyasociacepo vznikuspo|kutak,
k upravěstanovasociacena pruním
pĚíspěvku
aby s Vyšíročního
členského
a datemjeho splatnostisouhlasilivšichni

zakládající
členové
asociacea naopak nebyl vyžadovánsouhlas všechč|enr3
asociacepÍirozhodnutí
o vy|oučení
člena.
4) Plán realizace Strategickéhozáměru vzdětávací a vědecké,rnfzkumné,
vfvojové, uměleckéa Wúrčí
činnostiUP v olomouci na rok 2018
Usnesenič.7
SprávníradaUP v o|omoucipo projednání:
1. bere na vědomí
pĚedložen./
PIánrealizaceStrategického
záměruna rok 2018;
2. schvaluje
P|án reaIizaceStrategického
záměruvzdě!ávací
a tvŮrčí
činnostiUP v otomouci
na rok 2018, ktenÍprojednalaVědecká rada UP dne 23. Ííjna2oL7 a schvá|i|
Akademick./
senátUP na zasedání25.Ííjna2OI7.
Hlasování: 12 hlasr3
pro
0 hlasŮproti
0 se zdrže|ohlasování

V o|omouci
30.Ííjna
2017

Jan Graubner
dsedaSR UP

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

