
Zápis č. 1/2004 (15)  

z jednání Správní rady MU ze dne 16. 1. 2004 

  

Přítomni:  
Petr Duchoň, Václav Hanke, František Hronek, Lukáš Evžen Martinec, Otakar 
Motejl, Jaroslav Mráz, Peter Mráz, Martin Profant (od bodu 3 programu), Jan 
Sokol, Bohuš Zoubek  
  
Omluveni:  
Ondřej Felix, Stanislav Juránek, Jaroslava Moserová, Luděk Niedermayer, 
Eliška Wagnerová 

  
SR byla schopna se usnášet. 
  
Za MU: Jiří Zlatuška (rektor), Eduard Schmidt (prorektor), Ladislav Janíček 
(kvestor) 
  
Jednání zahájil a vedl předseda SR MU Petr Duchoň.  
  
Předseda SR informoval o rezignaci doc. Jaroslavy Moserové (oznámeno 
dopisem ze dne 20. listopadu 2003) a dr. Elišky Wagnerové (oznámeno 
dopisem ze dne 16. ledna 2004)   
na členství v SR MU. S účinností od 19. ledna 2004 ministryně školství 
odvolala doc. Moserovou a ke dni 20. ledna 2004 jmenovala MUDr. Alenu 
Štětkovou, CSc., členkou SR MU. 
  
Program: 

1. 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 úplatným nabytím pozemků 
(příloha)  

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, k prodeji pozemků (příloha)  

3. Změna Statutu Správní rady MU (příloha)  
4. Volba předsedy Správní rady MU  
5. Různé  

  
Návrh programu jednání byl jednomyslně přijat počtem 9 kladných hlasů 
(nikdo se nezdržel, nikdo nehlasoval proti). 
  
  
1. 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 úplatným nabytím pozemků  
  



Po krátké diskusi k tomuto bodu Správní rada MU přijala jednomyslně počtem 
9 hlasů (nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel) usnesení: 
  
Správní rada Masarykovy univerzity v Brně, v souladu s § 15 odst. 1písm. a) 
zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, 
v platném znění, vydává předchozí písemný souhlas s úplatným nabytím části 
pozemku p. č. 343 dle odd. GP č. 550-14/2002 p. č. 343/2 o výměře 2 m2, 
pozemku p. č. 344/4 o výměře 26 m2 a části pozemku p. č. 214/3 dle odd. GP č. 
550-14/2002 p. č. 214/10 o výměře 1157 m2 vše v k. ú. Komárov Masarykovou 
univerzitou v Brně od Statutárního města Brna. 
  
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, k prodeji pozemků 
  
Správní rada MU jednomyslně přijala (9 hlasů pro, nikdo se zdržel, nikdo 
nebyl proti) usnesení: 
  
Správní rada Masarykovy univerzity v Brně, v souladu s § 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 prodejem pozemků 
ve vlastnictví Masarykovy univerzity v Brně v k. ú. Jundrov dotčených stavbou 
cyklistické stezky p. č. 13/4 (81m2) a 13/7 (5 m2) do vlastnictví Statutárního 
města Brna za cenu dle znaleckého posudku v celkové výši 40 420,- Kč. 
  
3. Změna Statutu Správní rady MU 
  
Po diskusi Správní rada MU jednomyslně (10 hlasů pro, nikdo nebyl proti, 
nikdo se nezdržel) přijala usnesení: 
  
Správní rada Masarykovy univerzity v Brně navrhuje následující změnu Statutu 
Správní rady Masarykovy univerzity v Brně.  
Článek 2, odst. 3, se mění takto:  

• Odst. 3 – vypouští se celý text.  
• Odst. 4 se přečísluje na 3.  

  
4. Volba předsedy Správní rady MU 
  
Po diskusi schválila Správní rada MU všemi hlasy (10 hlasů pro, nikdo nebyl 
proti, nikdo se nezdržel) přesunutí tohoto bodu na další řádné jednání, tj. na 2. 
dubna 2004. 
  
Z důvodu vypršení mandátu stávajícího předsedy Správní rada pověřila (9 
hlasů pro, nikdo nebyl proti, 1 se zdržel) řízením Správní rady do zvolení 
nového předsedy SR MU místopředsedu Jaroslava Mráze. 
  
5. Různé 
  
Jaroslav Mráz požádal rektora, aby na příštím jednání předložil zprávu o 
dopadu zvýšení DPH stavebních prací na financování UKB.  



  
Další termíny řádného jednání SR jsou 2. dubna 2004  a 25. června 2004 
(pátky) se začátkem v 11:00 hodin.  
 
 
 

Zapsala: Iva Hollanová      
Petr Duchoň, 

předseda Správní rady MU 
 


