
Univerzita Pa|ackého
v Olomouci

Usneseni
Správní rady UP

pÍijatá na zasedání dne 28. května 2018

Účastníci viz prezenční |istina

1) Kontrola zápisu ze Správní rady UP dne 30. Ííjn a 2oL7

2) Návrh rektora na projednání a vydání pÍedchozího písemného
souh|asu SR UP k právním ukonúm:

a) Kupní smlouva uzavíraná mezi UP jako prodávajicim a sMo jako
kupujícím na pÍevod pozemku a budovy na u|. Hynaisova č. 9

Usnesení č. 1

Správní rada UP v olomouci po projednání:

1. bere na vědomí

pÍed|oŽenou dr]vodovou zprávu,

2. w1dává pÍedchozí souhlas

s uzavĚením Kupní sm|ouvy uzavírané se Statutárním městem olomouc na prodej
pozemku p. č. st. 625 zastavěná plocha a nádvoÍí o uyměĚe 1853 ffi2, jehož
součástí je budova č. p. 555, na ulici Hynaisova 9, olomouc, a pozemku p. č.
449160 ostatní plocha o u/měYe 277 m2..), které jsou zapsány na LV č. t702 pro
k. u. Nová Ulice, obec oIomouc, u Katastrálního uĚadu pro o|omoucky kraj,
KatastráIní pracoviště olomouc' Kupní cena nemovitych věcí popsanych Ve
zna|eckém posudku č. 3780 0B3l20I7 ze dne 25. 4. 20L7 a znaleckém
posudku č. 3906 - 20912017 ze dne 3. B.20L7, které Vypracoval Ing. Jan Dostál,
byla smluvními stranami sjednána na základě ceny obvyklé ve uyši 22.0BI.700,-
Kč.

Hlasování: 10 hlasŮ pro 0 hlasr3 proti 0 se zdrŽe|o hlasování



b) Smlouva o zÍizeni věcného bÍemene (služebnosti) česká
telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN) v areálu NeÍedín

Usneseni č' 2

Správní rada UP v o|omouci po projednání:

1. bere na vědomí
pĚed|oženou dŮvodovou zprávu,

2. vydává pÍedchozí souhlas

s uzavĚením Sm|ouvy o zÍízení věcného bĚemene (s|užebnosti) s Českou
tetekomunikační infrastrukturou a.s. V areá|u NeÍedín. Česká te|ekomunikační
infrastruktura a.s. (dále jen CETIN) zajišťuje veÍejnou komunikační síť a má
zájem za rjčelem posílení telekomunikačních služeb této sítě v olomouci, na u|ici
U letiště , zYídit ve svŮj prospěch věcné bÍemeno k pozemku parc. č. 282|3 v k.u.
NeĚedín. Jedná se o umístění a provozování 2 telekomunikačních rozvaděčl3
CETIN na pozemku parc. č.2B2l3 v k.ri. NeÍedín , zapsaného V katastru
nemovitostí u Katastrá|ního riÍadu pro olomoucky kraj, Katastrální pracoviště
olomouc, na listu vlastnictví č. B42, za sjednanou jednorázovou riplatu ve uyši
20 000 Kč + DPH

Hlasování: 10 h|asŮ pro 0 hlasŮ proti 0 se zdže|o hlasování

3) V'fročni zpráva o činnosti Univerzity Palackého v olomouci za rok 2oL7
Usnesení č. 3
Správní rada UP v olomouci po projednání:

bere pÍedloženou zprávu na vědomí
Hlasování: 10 h|asŮ pro 0 h|asŮ proti 0 se zdrŽe|o hlasování

4) V'fročni zpráva o hospodaÍení Univerzity Palackého v olomouci za rok 2oL7

Usnesení č. 4
Správní rada UP v olomouci po projednání:

bere pÍedloženou zprávu na vědomí

Hlasování: 10 h|asŮ pro 0 h|asŮ proti

5) Rozpočet Univerzity Palackého v olomouci na rok 2018

Usnesení č. 5
Správní rada UP v olomouci po projednání:

1. bere na vědomí
pĚedloženou dl3vodovou zprávu a doplĎující informace k Rozpočtu UP pro rok
20 1B
2. schva|uje Rozpočet UP na rok 2018

Hlasování: 10 hlasr3 pro 0 hlasŮ proti

0 se zdrže|o hlasování

0 se zdrže|o hlasování



6) StÍednědobÝ vfhIed UP na léta 2oír9 - 2o2o

Usnesení č. 6
Správní rada UP v olomouci po projednání:

1. bere na vědomí
pĚed|oženou dŮvodovou zprávu a dop|Ďující informace ke StĚednědobému
u/h|edu na léta 2019 - 2020
2. schvaluje StÍednědobÝ vfhled UP na léta 2019 . 2o2o
Hlasovániz 10 hlasŮ pro 0 hlasŮ proti 0 se zdrže|o htasování

7) VyjádÍení Správní rady UP k naplnění institucionálního rozvojového
plánu Univerzity Palackého v olomouci za rok 2oL7

Usneseni č.7
Správní rada UP v olomouci po projednání:

1. bere na vědomí
pĚed|oženou zprávu o naplnění institucionálního rozvojového pIánu Univerzity
Palackého v o|omou ci za rok 2017 .
2. konstatuje,
Že plnění institucionálního rozvojového plánu za rok 2oL7 je v souladu
s Dlouhodob'/m záměrem vzdělávací a vědecké, vyzkumné, ufrlojové, umětecké
a další tvŮrčí činnosti UP v o|omouci pro roky 2016_2018 a jeho Aktuatizací pro
rok 2017, byly dosaženy cíle/stanovené indikátory za rok 2OL7, byly dodrženy
stanovené uyše poskytnut'/ch investičních a neinvestičních finančních prostĚedkr3
a byly dodrženy podmínky stanovené Ve Vyh|ášení rozvojou/ch programŮ pro
veŤejné vysoké školy pro rok 20L7.

Hlasování: 10 hlasŮ pro 0 h|asŮ proti 0 se zdrŽe|o hlasování

Palackého v olomouci8) Návrh rektora na projednání vstupu Univerzity
do spolku Cesk'Í optickÝ klastr, z. s.

Usnesení č. 8
Správní rada UP v oIomouci po projednání:

1. bere na vědomí
pĚed|oženou dŮvodovou zprávu, Statut spolku Česk.y optick'y klastr, z, s.
a dodatečné informace rektora UP
2' vydává pÍedchozí souhIas
se vstupem UP do spolku ČeskÍ opticlcÍ k|astr, Z.S., spojen./m s r]hradou
č|enského pÍíspěvku ve u/ši 24 tis. Kč ročně.

Hlasování: 10 hlasŮ pro 0 h|asŮ proti 0 se zdže|o hlasování




