Univerzita Pa|ackého
v Olomouci

Usneseni
Správnírady UP
pÍijatá na zasedánídne 27. krlétna2019
viz prezenční
Účastníci:
llstina
1)

Kontrola zápisu ze Správní rady UP dne 29..Ííjna2018

2)

Návrh rektora na projednání a vydání pÍedchozího písemného
souhlasu SR UP k právnímrikonŮm:
a) Kupní smlouva uzavíraná mezi UP jako prodávajícím
a PhDr. Radkou Navrátilovou jako kupujícímna pÍevod pozemku
parc. č.278lL2
Usneseníč.1
SprávníradaUP v olomoucipo projednání:
1. bere na vědomí
pÍedIoženou
zprávu,
dr3vodovou
2. vydává pňedchozísouhlas
s uzavŤením
Kupnísmlouvyuzavírané
mezi UniverzitouPalackého
V olomouci
(dále jen ,,prodávajíct.)
(dále jen ,,kupujíc|.)
a PhDr. RadkouNavráti|ovou
na
pozemekparc.č.27BlL2ostatníplochao celkovéuÍměire2L.41Bm2 zapsaného
na LV B42 V obci olomouc, katastrá|ním
rizemíNeÍedín,
kde státnísprávu
katastrunemovitostí
vykonává Katastrá|ní
rjÍadpro olomouck./kraj, katastrá|ní
je sjednánasmluvními
pracoviště
olomouc.Kupnícena nemovitosti
stranamina
posudkem
základěceny obvyklé(tržní)
zjištěné
zna|eckym
č. 3942 zpracovany
Ing. Janem Dostálem,jehožkopieje pĚíIohou
č. 2 smlouvy,a to na částku
Kč.
53.300,Hlasování:

11 hlasŮpro

0 hlasrlproti

hIasování
0 se zdrže|o

b)

Smlouva o zíizeni věcného bÍemene (služebnosti)
GasNet,
plynárenskézaíizení,,RekoMS olomouc . Univerzitní+ 5
S.Í.o.7

Usneseníč.2
SprávníradaUP v o|omoucipo projednání:
1. bere na vědomí
pÍed|oženou
dl3vodovou
zprávu,
2. w1dává pÍedchozi souhlas
s uzavĚením
Sm|ouvyo zlízenívěcnéhobĚemene(s|užebnosti)
mezi Univerzitou
Pa|ackého
v olomouci (dáIejen povinn.y)
a společností
GasNet,S.r.o.' Klišská
940196 K!íše,400 01 Ustí nad Labem (dáIe jen oprávněn'/)na umístění
plynárenskéhozaÍízení
,,Reko MS o|omouc - Univerzitní+ 5, čístostavby:
jeho součástív ceIkovédé|ce5,37 m na pozemku
7700070938..včetně
povinného
parc.č.st. t25B, zapsaného
na LV č. 49, pro k. ri. otomouc.město,
obec olomouC,U Katastrálního
riĚadupro olomouckykraj, katastrální
pracoviště
o|omouc, za sjednanou rip|atu Ve Vyši 7.LI6,-Kč včetně DPH (slovy
Sedmtisícjednostošestnáct
korunčeslc/ch)
včetněDPH.
Hlasování: 11 hlasŮpro
0 htasriproti
0 se zdrže|o
h|asování

3) V'fročnizpráva o činnostiUniverzityPatackéhov olomouci za rok 2018
Usneseníč.3
Správní
radaUPv olomoucipo projednání:
bere pÍedloženou
zprávu na vědomí
HIasování:

11 hlasrlpro

proti
0 hlasrS

0 se zdže|ohlasování

4) V'fročnizprávao hospodaÍení
UniverzityPalackéhov olomouci za rok 2018
Usneseníč.4
po projednání:
Správní
radaUPv o|omouci
bere pÍedloženou
zprávu na vědomí
Hlasování:

11 hIasŮpro

0 hlasŮproti

0 se zdrže|o
hlasování

5) RozpočetUniverzityPalackéhov olomouci na rok 2019
Usneseníč.5
Správní
radaUPv olomoucipo projednání:
1. bere na vědomí
pÍed|oženou
dl3vodovou
zprávua doplĎující
informacek Rozpočtu
UP pro rok
2019
2. schvalujeRozpočetUP na rok 2019
pro
Hlasování: 11 hlasr3
0 hlasŮprotl
0 se zdrže|o
hlasování

6) VyjádŤeníSprávní rady UP k naplněníInstitucionátníhorozvojového
plánu UniverzityPalackéhov olomouci za roky 20Í;6-2018
Usneseníč.6
Správní
radaUPv o|omouci
po projednání:
1. bere na vědomí
pÍed|oženou
zprávuo nap|nění
Institucionálního
plánu Univezity
rozvojového
Pa|ackého
v o|omouci
za roky2016-2018.
2. konstatuje,
že plněníInstitucionálního
rozvojového
p!ánuza roky 2oL6-2o1B
je v soutadu
s Dlouhodob'/m
záměremvzdě|ávací
a vědecké,
vyzkumné,
uÍvojové,
umětecké
a da|ší
tvŮrčí
činnosti
pro roky20I6-2018a jeho-Aktua|izací
UP v o|omouci
pro
rok 2018,by|ydosaženy
cí|e/stanovené
indikátoryza rok 2018,byly
dodrženy
.prostĚedkri
stanovené
u/šepos$ftnut'ich
investičních
a neinvestlčních
finančníc-n
a bylydodrženypodmínky
stanovené
Ve Vyhlášení
programŮpro
rozuojou/ch
veĚejné
vysoké
školyproroky2016.2018.
Hlasování:

11 hlasŮpro

0 hlasŮproti

0 se zdže|ohlasování

7) VyjádÍeníSprávnírady uP k situaci kolem záměru zÍíditvysokoškolskf
ristav
Usnesenič,.7
Správnírada UP vyjadĚuje
integrace
Ppdporurektorovia vedeníUP pri Íešení
u/zkumn./ch
kapacitUP do VŠustavu.
sR UP odsuzujevšechnadehonestační
vyjádiení,obviněnía naĚčení
vŮči
kolegŮm
a vedení
jménounivezity.
UP,Kerá poškozují
dobré
SR UP wzYvá rektoraa vedeníUP k využití
všechdostupn./ch
tegitimních
prostÍedkŮ,
včetněpersonálních
opatĚenla k pÍijetí
takového
racioná|ního
a pro
zdravyrozvojUP nezbytného
ÍešenlKerépovedeke stabi|izaci
situacejak na
PÍF,tak na celéUP.
Hlasování:

11 hlasŮpro

0 hlasŮproti

V o|omouci27. hlětna2019
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Zapsal:
PhDr.RostislavHladk'í,MBA,tajemník
SR UP

0 se zdrže|o
h|asování

[,

v?ís..Jan
Graubne,
/
$ĚedsedaSR UP

