
 
                 Brno 10. března 2006 

K číslu jednacímu 615/2006/RMU/I  
  
 
Důvodová zpráva pro Správní radu Masarykovy univerzity  
   Vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, s uzavřením směnné smlouvy se statutárním městem Brnem   

Správní rada Masarykovy univerzity v Brně vydala dne 5. 11. 2004 předchozí písemný souhlas s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnického práva k 
nemovitostem mezi Masarykovou univerzitou v Brně a společností CD XXI, a. s., Česká 12,  Brno, IČ 25599801. Tato smlouva byla dne 16. 11. 2004 uzavřena a její realizace umožní 
dobudování areálu botanické zahrady v rámci komplexu UKB získáním dalšího pozemku, který je ve vlastnictví společnosti CD XXI, a. s. Pro směnu pozemků nemá MU aktuálně 
k dispozici potřebné pozemky, hodlá je však získat bezúplatným převodem od Pozemkového fondu ČR a směnou od statutárního města Brna. 

 V současném období probíhají se statutárním městem Brnem jednání o uzavření směnné 
smlouvy, podle které MU získá potřebné pozemky pro realizaci směny se společností CD XXI, a. s. Výčet pozemků, které budou předmětem směny mezi MU a statutárním městem 
Brnem, je uveden v příloze tohoto materiálu. Před vlastním uzavřením smlouvy musí na úrovni statutárního města Brna proběhnout zákonný postup zveřejnění záměru a schválení 
v Zastupitelstvu města Brna. Podkladem pro schválení směny bude doklad o oprávnění MU uzavřít směnnou smlouvu. 
  
Návrh usnesení:  

Správní rada Masarykovy univerzity, v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, vydává předchozí písemný souhlas s uzavřením směnné smlouvy mezi Masarykovou univerzitou a statutárním městem Brnem se sídlem Dominikánské nám. 1, Brno, PSČ 601 67, IČ 44992785. Na základě této smlouvy převede Masarykova univerzita statutárnímu městu Brno vlastnické právo k pozemkům v katastrálním území Bohunice v obci Brno zapsaným na LV č. 929 a k pozemkům v katastrálním území Starý Lískovec v obci Brno zapsaným na LV č. 1846 o celkové výměře 4 342 m2. Na základě této smlouvy Masarykova univerzita nabude od statutárního města Brna vlastnické právo k pozemkům v katastrálním území Bohunice v obci Brno zapsaným na LV č. 10001, k pozemku v katastrálním území Starý Lískovec v obci Brno zapsanému na LV č. 10001 a k pozemkům v katastrálním území Nový Lískovec v obci Brno zapsaným na LV č. 10001 o celkové výměře 2 364 m2. Všechny směňované nemovitosti jsou zapsány u 



Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, Katastrální pracoviště Brno – město. Žádná smluvní strana nebude mít nárok na doplatek. Úplný seznam směňovaných pozemků je uveden v příloze tohoto usnesení, která tvoří jeho nedílnou součást.  
 
 
 
Příloha 
Srovnávací sestavení – směna pozemků mezi MU a statutárním městem Brnem  
 
 
 
 
Brno 7. 3. 2006              Mgr. Šín, Ing. Krčmař   


