
 
SPRÁVNÍ RADA 

UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI 
 
 

Zápis č. 33 

ze zasedání konaného dne 7. června 2010  

ve Velké zasedací místnosti Rektorátu UP v Olomouci 

 

Účastníci: prezenční listina 

1) Kontrola zápisu 

Závěr č. 1: 

SR UP bere na vědomí, že univerzita odstoupila od půjčky k poskytnutí úvěru na 
dofinancování projektů VaVpI, na které hodlá použít vlastní zdroje. 

Závěr č. 2: 

SR UP souhlasí s tím, že doplnění usnesení č. 9 ze zasedání 23. 11. 2009 bude 
součástí Dlouhodobého plánu rozvoje UP na léta 2011 až 2015. 

SR nemá další připomínky k zápisu. 

 

2) Návrh rektora na projednání a vydání souhlasu SR UP 
k majetkoprávním úkonům (věcná břemena, kupní smlouvy) 

a. Smlouva o zřízení věcného břemene (Olomouc), ČEZ Distribuce - 
stavba Foerstrova 5, Olomouc – kabeláž DTS 4031 DOV, kNN, kVN 

Usnesení č. 1: 

Správní rada vydává předchozí písemný souhlas k uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene s akciovou společností ČEZ Distribuce  se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, 
(IČ: 27232425; DIČ: CZ27232425) pro stavbu kabeláže DTS 4031 DOV, kNN, kVN na 
ulici Foerstrova 5, Olomouc, na pozemku p.č. 631/3 zapsaném v katastru nemovitostí 
vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Olomouc, 
na LV č. 1702 pro obec Olomouc, k.ú. Nová ulice.  

Správní rada přijala usnesení č. 1 hlasováním: nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel 
a souhlasilo 10 členů SR z 10 přítomných. 

b. Smlouva o zřízení věcného  - Telefonica O2 Czech Republic, a.s. – 
podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě 

Usnesení č. 2: 

Správní rada UP vydává předchozí písemný souhlas k uzavření smlouvy o zřízení 
věcných břemen s akciovou společností Telefónica O2 Czech Republic se sídlem 
Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2 (IČ: 601 93 336, DIČ CZ 60193336) pro 
umístění stavby podzemního komunikačního vedení veřejné telekomunikační sítě pod 
označením „C-07062/3-2-071 Olomouc, tř. 17. listopadu, Přírodovědecká fakulta UP“ 
n pozemku p.č. 94/1, p.č. 94/71, p.č. 94/73 a na p.č. 94/74. Všechny nemovitosti 
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jsou zapsané na LV č. 49 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální 
pracoviště Olomouc pro katastrální území Olomouc-město, obec Olomouc.   

Správní rada přijala usnesení č. 2 hlasováním: nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel 
a souhlasilo 10 členů SR z 10 přítomných. 

c. Smlouva o zřízení věcného břemene – Dalkia Česká republika – 
horkovodní přípojka pro objekt Korunní pevnůstka 

Usnesení č. 3: 

Správní rada UP vydává předchozí písemný souhlas s uzavřením smlouvy o zřízení 
věcného břemene  s akciovou společností Dalkia Česká republika se sídlem v Ostravě, 
28. října 3123/152 (IČ: 45193410; DIČ: CZ45193410) odpovídajícího právu umístit a 
provozovat rozvodné tepelné zařízení (horkovodní přípojka pro objekt Korunní 
pevnůstka Olomouc) na parc. č. 94/71 zapsané na LV č. 49 u Katastrálního úřadu pro 
Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Olomouc pro katastrální území Olomouc-
město, obec Olomouc.   

Správní rada přijala usnesení č. 3 hlasováním: nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel 
a souhlasilo 10 členů SR z 10 přítomných. 

d. Kupní smlouva se smlouvou o zřízení věcného břemene mezi UP 
Olomouc a Muzeem olomoucké pevnosti o.s.  - Korunní pevnůstka 
v k.ú. Olomouc - město, za účelem realizace projektu „Pevnost 
poznání“, 

Usnesení č. 4: 

Správní rada UP vydává předchozí písemný souhlas s uzavřením Kupní smlouvy se 
smlouvou o zřízení věcného břemene mezi UP Olomouc a Muzeem Olomoucké 
pevnosti o.s. se sídlem Olomouc, Michalská 1141/8 (IČ: 28557484), jejímž 
předmětem je převod nemovitostí, tj. budovy č.p. 939 v části obce Olomouc stojící na 
pozemku p.č. 692 a pozemku p.č. 692 „zastavěná ploch a nádvoří“ vedeném na LV 
č. 4831 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Olomouc 
pro katastrální území Olomouc-město, obec Olomouc. Převáděné nemovitosti tvoří 
jeden funkční celek a budou sloužit  k realizaci projektu „Pevnost poznání“. 
Prodávající je současně výlučným vlastníkem pozemku p.č. 102/5 a pů.č. 128/1 
„ostatní plocha“ jak je vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 4831 u 
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Olomouc pro 
katastrální území Olomouc-město, obec Olomouc. Touto smlouvou zřizuje prodávající 
ve prospěch kupujícího na dobu neurčitou věcné břemeno jízdy a chůze k pozemkům 
specifikovaným výše.  

Správní rada přijala usnesení č. 4 hlasováním: nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel 
a souhlasilo 10 členů SR z 10 přítomných. 

e. Směnná smlouva s Fakultní nemocnicí Olomouc na pozemek pro 
dostavbu Teoretických ústavů LF UP, včetně  parkoviště  

Usnesení č. 5: 

Správní rada UP vydává předchozí písemný souhlas s uzavřením směnné smlouvy 
s Fakultní nemocnicí Olomouc se sídlem I.P. Pavlova 6, Olomouc (IČ: 00098892; DIČ: 
CZ00098892) na budovy a pozemky pro dostavbu Teoretických ústavů LF UP, parcela 
č. 132/105, budova bez č.p. na parcele č. st. 2449, pozemku parcela č. 2449, budova 
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bez č.p. na pozemku parcela č. st. 2450, pozemku parcela č. 2450 a na pozemek pro 
vybudování parkoviště vedle Teoretických ústavů LF UP, parcela č. 153/5, 
v katastrálním území Nová Ulice, obec Olomouc, jak je vše zapsáno na LV 6930, 
v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, 
Katastrální pracoviště Olomouc. Univerzita pořídí svým jménem a na vlastní náklady 
soubor ve smlouvě uvedených přístrojů, které po převzetí od vybraného dodavatele 
předá Fakultní nemocnici Olomouc v rámci plnění závazku směny. 

Správní rada přijala usnesení č. 5 hlasováním: nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel 
a souhlasilo 10 členů SR z 10 přítomných. 

 

3) Projekty v rámci Operačního programu EU VaVpI, osa 3 - „Pevnost 
poznání“ a „Integrace vědecko-výzkumného IT potenciálu UP a její 
napojení na evropský výzkumný prostor“ 

 Závěr č. 3: 

Správní rada UP vzala na vědomí informaci o připravovaných projektech. 

 

4) Zpráva o hospodaření klastru MedChemBio 

Závěr č. 4: 

Správní rada UP bere informaci o hospodaření klastru na vědomí. Současně žádá 
rektora o předložení informace o složení klastru na příštím zasedání SR UP.  

 

5) Výroční zpráva o hospodaření UP za rok 2009   

Závěr č. 5: 

Správní rada UP bere Zprávu o hospodaření UP za rok 2009 na vědomí. SR 
doporučuje zefektivnit hospodaření UP a zvážit personální skladbu a organizaci UP. 

  

6) Výroční zpráva o činnosti UP za rok 2009   

Závěr č. 6: 

Správní rada UP bere Zprávu o činnosti UP za rok 2009 na vědomí. 

 

 
 
 
 

Ing. Jiří Žák, v.r. 
předseda SR UP 

 
 
Zapsal: PhDr. R. Hladký 
V Olomouci  7. června 2010 
 


