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         Č. j. MU/67730/2012/RMU 

 

Zápis č. 4/2012 (42) 
z korespondenčního hlasování Správní rady Masarykovy univerzity ke dni 21. prosince 2012 

 

 

Hlasovali: Jaroslav Doležal, Roman Fiala, Václav Hanke, Michal Hašek, Lukáš Evžen 

Martinec, František Mikš, Jiří Nantl, Jitka Pernesová, Petr Pleva, Miloš Růžička, Marta 

Sargánková, Richard Svoboda, Alena Štětková  

 

 

V souladu s článkem 4, odst. 7 Statutu Správní rady Masarykovy univerzity navrhl dne  

6. prosince 2012, na žádost rektora MU, předseda SR MU korespondenční hlasování o přijetí 

usnesení 

 

„Správní rada Masarykovy univerzity, v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. b) zákona 

č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 

školách), v platném znění, vydává předchozí písemný souhlas s uzavřením smlouvy 

o úplatném nabytí souboru movitých věcí s názvem 4. výpočetní cluster pro Centrum CERIT-

SC, a to za cenu nejvýše 25 000 000 Kč včetně DPH do vlastnictví Masarykovy univerzity.“ 

 

Ve stanoveném termínu, do 14. prosince 2012, nenavrhl žádný člen Správní rady MU svolání 

jednání Správní rady MU k tomuto bodu – v souladu se Statutem SR MU se uskutečnilo 

korespondenční hlasování.  

 

K přijetí usnesení v korespondenčním hlasování je, dle Statutu SR MU, třeba souhlasu 

dvoutřetinové většiny všech členů Správní rady MU, tj. nejméně 10 hlasů. 

 

Do 21. prosince 2012 hlasovalo 13 členů SR MU – pro přijetí návrhu hlasovalo 13 členů, 

nikdo se nezdržel a nikdo nehlasoval proti návrhu. 

 

Správní rada MU v korespondenčním hlasování ke dni 21. prosince 2012 přijala usnesení 

 

„Správní rada Masarykovy univerzity, v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. b) zákona 

č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 

školách), v platném znění, vydává předchozí písemný souhlas s uzavřením smlouvy 

o úplatném nabytí souboru movitých věcí s názvem 4. výpočetní cluster pro Centrum CERIT-

SC, a to za cenu nejvýše 25 000 000 Kč včetně DPH do vlastnictví Masarykovy univerzity.“ 

 

 

 

 

Zapsala: Iva Zlatušková    Schválil: Lukáš Evžen Martinec,  

       předseda Správní rady MU  

 

 

 

Ověřil: Richard Svoboda,  

místopředseda Správní rady MU 


