Univerzita Pa|ackého
v Olornouci

Usnesení

SprávníradyuP
pÍijatá na zasedání dne 24. Yijna 2016
viz prezenční
Účastníci:
listina
1) Návrh rektora na projednánía vydání pÍedchozíhopísemnéhosouhlasu
sR UP k právním rikonúm(zÍizenívěcn'fch bÍemen,kupní smlouvy)
a) Smlouva o zíizeni věcného bŤemene . ,,Dostavba budovy
Slovanskéhogymnázia v olomouci.., v jejímžrámci došlomimojiné
k vybudovánínikového
na částipozemkuparc.č.95/11v k. ťr.
schodiště
olomouc.město
s olomouck'fmkrajem
, uzavíraná
Usneseníč.1
SprávníradaUP v olomoucipo projednání:
1. bere na vědomí
pĚed|oženou
dŮvodovouzprávu,
pÍedchozí
2. vydává
souh|as
s uzavĚením
smlouvyo z!ízení
věcnéhobŤemene
,,DostavbabudovySlovanského
gymnáziav olomouci..,
V jejímžrámci došlomimojinék vybudování
rinikového
schodištěna částipozemkuparc. č. 95lfl V k. ti. o|omouc.město,
uzavírané
jednorázovou
náhraduve uyši6 49B,-KčvčetněDPH.
s olomouclc/mkrajem,za
Hlasování:
b)

12 hlasŮpro

0 hlasŮproti

0 se zdže|ohlasování

Smlouva o zíizenívěcného bÍemene - služebnosti ,,olomouc Fakultní nemocnice . vNlÝ RvN* t.Íkající
se pozemkŮparc.č. I32lL05
je stavba budovabez č p. neboč.e., v k. u.
a st. 2450,jehožsoučástí
NováUlice,uzavíraná
s CEZ Distribuce'
a.s.(ENPROEnergos.r.o.)

Usneseníě.2
SprávníradaUP v o|omoucipo projednání:
1. bere na vědomí
pŤedloženou
dŮvodovouzprávu,

2. vydává pĚedchozísouh|as
s uzavÍenímsm|ouvyo z!ízenívěcnéhobĚemene- služebnosti,,olomouc
se pozemkŮparc'č,t32lI05 a st. 2450,
nemocnice- VNk, RVN*,t'Íkající
FakuItní
je stavba budovabez č p. nebo č. e., V k. . Nová U|ice,
jehožsoučástí
náhradu
a.s.(ENPROEnergos.r.o.),za jednorázovou
s ČrzDistribuce'
uzavíraná
ve u/ši49.500,.KčvčetněDPH.
Hlasování:
c)

12 hlasŮpro

0 hlasŮproti

h|asování
0 se zdrže|o

Smlouva o zÍizenívěcného bÍemene - služebnosti ,,olomouc sg pozemkŮparc.č.L32lI05
Hněvotínská, UP . pŤeložkaVNk.. t'/kající
s CEZ Distribuce'a.s. (ENPRO
a st. LZIB|Lv k. ti. Nová Ulice,uzavíraná
Energos,r.o.)

Usneseníč.3
SprávníradaUP v olomoucipo projednání:
1. bere na vědomí
pĚedloženou
dŮvodovouzprávu,
2, vydává pÍedchozísouhIas
věcnéhobÍemene. s|užebnosti
S uzavienímsmlouvy o zÍízení
,,olomouc
pozemkŮparc. č. I32|I05 a St.
VNk*,t'fkající-se
Hněvotínská,UP pĚe|ožka
IZLB|L V k. . Nová UIice,uzavíranás CEz Distribuce,a.s. (ENPRO Energo
4.300,.KčvčetněDPH.
náhraduve rnÍši
S.r.o.),za jednorázovou
proti
hlasování
0 se zdrŽe|o
0 hlasťr
Hlasováníl 12 h|asŮpro
d)

Smlouva o zíizenívěcného bňemene - služebnosti ,,olomouc .
pÍeložka vN* t'ykající
UP teoretické stavy
'se pozemkŮ parc.
č.L32lL05a 153/5v k. . Nová Ulice,uzavíranás CEZ Distribuce,a.s.
(ENPROEnergos.r.o.)

Usneseníč.4
SprávníradaUP v olomoucipo projednání:
1. bere na vědomí
pÍedloženoudr3vodovou
zprávu,
2. vydává pÍedchozísouhlas
věcnéhobÍemene. sIužebnosti
s uzavienímsm|ouvyo zÍízení
,,o|omouc- UP
VN*-t.Íkající
se pozemkŮparc. č. L32lI05 a 153/5
teoretickéristavy- pÍe|ožka
a.S. (ENPROEnergos.r.o.),za
s CEZ Distribuce,
V k. . Nová Ulice,uzavíraná
jednorázovou
náhraduve rn/ši
9.800,.KčvčetněDPH.
hlasování
0 se zdrže|o
0 hlasŮproti
Hlasováníl 12 hlasŮpro
e)

Smlouva o zíizení věcného bňemene . plynárenské zaíizeni,
parc. č. 25, parc.
se pozemkŮparc. č. 9714,V k. . Hejčín,
t'Íkající
s GasNet,
č.30lI, parc.č.30/10' parc.č.30lI2' v k. . Lazce,uzavíraná
s.r.o.

Usneseníč.5
SprávníradaUP v o|omoucipo projednání:
1. bere na vědomí
pÍedloženou
dŮvodovouzprávu,
2. vydává pÍedchozísouhlas
s uzavÍením
smlouvyo zÍízení
věcnéhobŤemene. plynárenské
zaĚízení,
t./kající
parc. č. 25, parc. č. 30|L, parc'
Se pozemkŮparc. č. 9714,V k. . Hejčín,
č.30/10' parc. č. 30lI2, V k.ti. Lazce, uzavíranás GasNet, s.r.o.' za
jednorázovou
náhraduve u/ši466.773,KčvčetněDPH.
Hlasování: 12 hlasŮpro
0 hlasŮproti
0 se zdže|ohlasování
f)

Kupní smlouva na prodej pozemku parc. č. 95/38 ostatníplocha
v k. rj. o|omouc-město,(pĚed budovou Pedagogickéfakutty UP
komunikaCe),uzavíraná se Statutárním městem olomouc, jako
prodávajícím

Usneseníč.6
SprávníradaUP v olomoucipo projednání:
1. bere na vědomí
pÍedloženou
dŮvodovouzprávu,
2' w1dává pÍedchozísouhlas
s uzavÍením
Kupnísmlouvyuzavírané
se Statutárnímměstem olomouc,jako
prodávajícím,
t./kající
se pozemkuparc.č.95/38ostatníplochav k. 11.olomoucměsto,(pÍedbudovouPedagogické
fakultyUP - komunikace)
za ujednanoukupní
cenucelkemve rn/ši
987.500,.Kč
Hlasování:
g)

12 h|asŮpro

0 hlasŮproti

hlasování
0 se zdrže|o

Kupní smlouva na prodej pozemkúparc.č.L72I|63zastavěnáplocha
jehožsoučástí
je budovač.p. B13, a parc.č.L72Il64 ostatní
a nádvoĚí,
plocha, oba V k. ti. Holice u olomouce (Podnikatelslc/inkubátor),
se Statutárním
městemolomouc
uzavíraná

Usnesenič,,7
SprávníradaUP v olomoucipo projednání:
1. bere na vědomí
pÍed|oženou
dŮvodovouzprávu,
pÍedchozí
2. vydává
souhlas
s uzavĚením
Kupnísmlouvyuzavírané
se Statutárnímměstem olomouc,jako
prodávajícím,
t'Íkající
Se prodeje pozemkŮparc. č.1721163zastavěná plocha
je budovač.p. B13,a parc.č.1721164ostatníplocha,
a nádvoií,jehožsoučástí
inkubátor)za ujednanoukupní
oba V k. . Ho|iceu olomouce(Podnikatelsk'/
cenuve u/ši14.000.000,.
Kč.
Hlasování:

12 hlasŮpro

0 h|asŮproti

0 se zdže|oh|asování

h)

Smlouva o smlouvě budoucí o zíizeni věcného bÍemene
služebnosti
a provozování
2 te|ekomunikačních
rozvaděčŮ
,,Umístění
jako rDSLAMa roataděče
CETIN,a to rozvaděče
označeného
označeného
jako ER112(piIíis elektroměrou/m
rozvaděč.Q,t./kající
se pozemkŮ
parc. č. 2B2l3 V k. ti. NeÍedín
uzavíraná
s
Českoutelekomunikační
,
jakooprávněnym
infrastrukturou
a.s.(K.V.Z.
s.r.o.)
Usneseníč.8
po projednání:
Správní
radaUPv olomouci
1. bere na vědomí
pÍedloženou
dŮvodovou
zprávu,
2. vydává pÍedchozí
souhlas
- služebnosti
s uzavÍením
sm|ouvy
o smlouvěbudoucí
o zYízení
věcného
bĚemene
a provozování
2 te|ekomunikačních
rozvaděčŮ
,,Umístění
CETIN, a to rozvaděče
jako rDSl.AM a rozvaděčeoznačeného
označeného
jako ERl12 (pi!íŤ
s elektroměrou/m
rozvaděčem),
t.Íkající
se pozemkŮparc. č. 2B2l3 V k. ti.
NeÍedín,
uzavíraná
s Českou
te|ekomunikační
infrastrukturou
a.s. 1rc.v.z.
s.r.o.)
jako oprávněnYm,
jednorázovou
za sjednanou
uplatuve rn/ši20.000,.Kčplus
DPH.
Hlasování:

12 h|asŮpro

0 hlasŮproti

0 se zdrže|o
hlasování

2) Návrh na vstup UP do českéspolečnosti pro astročásticovou fyziku návrh podává doc. RNDr. o. Haderka,Ph.D.,vedoucíSLo a vědeclc/Ěeditet
RCPTM a prof. RNDr' M. Hrabovsky,DrSc., vedoucí odděleníopticlc/ch
a fotonic|c/ch
technologií
RCPTM
Usneseníč.9
SprávníradaUP v o|omoucipo projednání:
1. bere na vědomí
pÍedloženou
dŮvodovouzprávua Společenskou
smlouvu
2. vydává pÍedchozísouhlas
se vstupemUP do Ceskéspolečnosti
pro astročásticovou
fuziku
Hlasování: 12 hlasŮpro
0 hlasŮproti
0 se zdrže|o
h|asování
3) Plán realizace Strategického záměru vzdě!ávací a Wúrčíčinnosti uP
v Olomouci na rok 2Ol7
Usneseníč.10
SprávníradaUP v olomoucipo projednání:
1. bere na vědomí
pÍedložen'/
P|ánrealizaceStrategického
záměru
2. Hlasovánímper rollam se vyjádÍík aktuální verzi Plánu realizace po
jeho projednánív Akademickémsenátu UP
pro
H|asování: 12 hlasr3
0 hlasŮproti
0 se zdže|oh|asování

4) Projednánízměny Statutu Správní rady UP v návaznosti na novelu
zákona č.1fll1998 Sb.,o vysok'fchškolách(zákon č,.L37 12016sb.)
Usneseníč.11
po projednání:
radaUPv olomouci
Správní
1. bere informaceke změnám StatutusR uP na vědomí
Hlasování: 12 hlasŮpro

0 hlasŮproti

V olomouci24.Yíjna
20L6

Zapsal:
PhDr.Rostislav
HladlcÍ,
MBA,tajemník
SR UP

0 se zdže|ohlasování

