
               Brno 10. března 2006 
K číslu jednacímu 615/2006/RMU/I  

 
 
Pro jednání správní rady MU konané dne 24. března 2006 
  
Bod programu: ad 2) 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 smluv o bezúplatném 
převodu nemovitostí ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví veřejné vysoké školy 

  
Dokumenty:  1. Návrh smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí ze správy PF ČR do vlastnictví veřejné vysoké školy č. 3 001 Hv 06/73 

2. Návrh smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí ze správy PF ČR do vlastnictví veřejné vysoké školy č. 3 004 Hv 05/73 
  
Důvod předložení:  z vnitřní potřeby předkladatele podle § 15 odst. 1 písm. a) zákona  

č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění 
  
Návrh usnesení Správní rady Masarykovy univerzity: 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 smluv o bezúplatném převodu nemovitostí ze 
správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví Masarykovy univerzity jako veřejné vysoké školy. Na základě těchto smluv převede Pozemkový fond České republiky do vlastnictví 
Masarykovy univerzity pozemky p. č. 381/1, trav. porost, v katastrálním území Nový Lískovec v obci Brno, p. č. 1331/91, ostatní plocha, v katastrálním území Bohunice v obci 
Brno, p. č. 1331/82, ostatní plocha, v katastrálním území Bohunice v obci Brno, p. č. 1331/92, ostatní plocha, v katastrálním území Bohunice v obci Brno a p. č. 1331/93, ostatní plocha, 
v katastrálním území Bohunice v obci Brno. Pozemky jsou zapsány na LV č. 10002 pro uvedená katastrální území u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, 
Katastrální pracoviště Brno – město.  
  
 Předloženo dne: 10. března 2006 
Předkládá: prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., rektor, v. r. 


