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

 
 
Pro jednání správní rady MU konané dne 24. března 2006 
  
Bod programu: ad 3) 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  

  
Dokumenty: 1. Srovnávací sestavení – směna pozemků mezi MU a statutárním městem Brnem  
  
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 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. 
  
  
Předloženo dne: 10. března 2006 Předkládá: prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., rektor, v. r. 


