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Zápis č. 2/2009 (33) 
z jednání Správní rady Masarykovy univerzity dne 18. května 2009  

 

Přítomni: B. Hejduk, R. Svoboda, B. Sobotka, M. Růžička, B. Zoubek, P. Švanda,                       

A. Štětková, L. E. Martinec, P. Pleva, F. Mikš, S. Juránek, M. Hašek 

 

Přítomni dále za MU: rektor Fiala, pror. Slaný, pror. Bek, kvestor Janíček 

 

Jednání řídil předseda Správní rady MU ThDr. Ing. Lukáš Evžen Martinec.   

Celkem přítomno 12 členů Správní rady – dle čl. 4 odst. 4 Statutu Správní rady MU byla 

Správní rada způsobilá se usnášet.  

 

Pořad jednání:  

 

1. Vyjádření podle § 15 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o 

změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, k Výroční zprávě o činnosti a výroční 

zprávě o hospodaření Masarykovy univerzity v roce 2008 

2. Vyjádření podle § 15 odst. 2 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o 

změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, k rozpočtu Masarykovy univerzity na rok 

2009 

3. Vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 

Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, s uzavřením 

smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú.  Bohunice podle § 151n a  

následujících občanského zákoníku v platném znění   za účelem  umístění   drenáže a 

oprávnění   Jihomoravského kraje  vstupovat a vjíždět na pozemek zatížený věcným 

břemenem za účelem kontroly, oprav, údržby a rekonstrukce  drenáže. 

4. Vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 

Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, s uzavřením 

smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú.  Bohunice podle § 151n a  

následujících občanského zákoníku v platném znění  za účelem  umístění    kanalizace a 

oprávnění   Jihomoravského kraje  vstupovat a vjíždět na pozemky zatížené věcným 

břemenem za účelem kontroly, oprav, údržby a rekonstrukce   kanalizace.  
5. Vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 

Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, s uzavřením 

smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú.  Bohunice podle § 151n a  

následujících občanského zákoníku v platném znění   za účelem  umístění   multikanálu a 

oprávnění   Jihomoravského kraje  vstupovat a vjíždět na pozemek zatížený věcným 

břemenem za účelem kontroly, oprav, údržby a rekonstrukce  multikanálu. 

6. Vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 

Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, s uzavřením 

smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú.  Bohunice podle § 151n a  

následujících občanského zákoníku v platném znění  za účelem  umístění  plynovodu a 

oprávnění   Jihomoravského kraje  vstupovat a vjíždět na pozemek zatížený věcným 

břemenem za účelem kontroly, oprav, údržby a rekonstrukce   plynovodu. 

7. Vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 

Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, s uzavřením 

smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú.  Bohunice podle § 151n a  

následujících občanského zákoníku v platném znění   za účelem  umístění   teplovodu a 

oprávnění   Jihomoravského kraje  vstupovat a vjíždět na pozemek zatížený věcným 

břemenem za účelem kontroly, oprav, údržby a rekonstrukce   teplovodu. 
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8. Vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 

Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, s uzavřením 

smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú.  Bohunice podle § 151n a  

následujících občanského zákoníku v platném znění   za účelem  umístění vodovodu a 

oprávnění   Jihomoravského kraje  vstupovat a vjíždět na  pozemek zatížený věcným 

břemenem za účelem kontroly, oprav, údržby a rekonstrukce vodovodu. 

9. Vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 

Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, s uzavřením 

smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Bohunice a Starý Lískovec podle § 

47 zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o 

změně některých zákonů (z. č. 458/2000 Sb.) za účelem oprávnění umístění a provozování 

zemního kabelového vedení VN oprávněným E.ON Distribuce, a.s. 

10. Vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 

Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, s uzavřením 

smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Pisárky podle § 47 zákona o 

podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 

některých zákonů (z. č. 458/2000 Sb.) 

11. Vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 

Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, s uzavřením 

smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Veveří podle § 47 zákona o 

podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 

některých zákonů (z. č. 458/2000 Sb.) 

12. Vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) c) zákona č. 

111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, 

s uzavřením darovací smlouvy v k.ú. Telč Římskokatolickou farností Telč a s uzavřením 

smlouvy o zřízení věcného břemene vstupu přes schodiště kostela na půdu kostela a do věží 

kostela a o uložení motoru varhan ve prospěch dárkyně 

13. Vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 111/1998 

Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, o založení 

právnické osoby – nadačního fondu AKUTNĚ.CZ s majetkovým vkladem Masarykovy 

univerzity  
14. Různé 

 

 

Záznam jednání a přijatá usnesení: 

 

 

K bodu 1:  

 

Správní rada Masarykovy univerzity většinou 12 hlasů (nikdo nehlasoval proti, nikdo se 

nezdržel hlasování) přijala toto usnesení:  

 

 Správní rada Masarykovy univerzity, v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 písm. a) 

zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném 

znění, projednala Výroční zprávu o činnosti a Výroční zprávu o hospodaření Masarykovy 

univerzity v roce 2008.  
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K bodu 2:  

 

Správní rada Masarykovy univerzity většinou 12 hlasů (nikdo nehlasoval proti, nikdo se 

nezdržel hlasování) přijala toto usnesení:  

 

 Správní rada Masarykovy univerzity, v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 písm. a) 

zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném 

znění, projednala rozpočet Masarykovy univerzity na rok 2009.   

 

K bodu 3:  

 

Správní rada Masarykovy univerzity většinou 12  hlasů (nikdo nehlasoval proti, nikdo se 

nezdržel hlasování) přijala toto usnesení:  

 

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

zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném 

znění, vydává písemný souhlas s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene užívání 

pozemků za účelem  umístění   drenáže a oprávnění   Jihomoravského kraje  vstupovat a 

vjíždět na pozemek zatížený věcným břemenem za účelem kontroly, oprav, údržby a 

rekonstrukce  drenáže. 

Věcné břemeno zatíží pozemek p.č. 1329/1 k. ú. Bohunice obec Brno, zapsaný na LV č. 

č.  929 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, katastrální   pracoviště  

Brno  –  město,   Moravské   nám.  1/1,  601 51  Brno.  

Oprávněným z věcného břemene bude Jihomoravský kraj se sídlem Žerotínovo nám. 

3/5, 601 82  Brno IČ: 70888337. 

 

K bodu 4:  

 

Správní rada Masarykovy univerzity většinou 12 hlasů (nikdo nehlasoval proti, nikdo se 

nezdržel hlasování) přijala toto usnesení:  

 

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

zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném 

znění, vydává písemný souhlas s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene užívání 

pozemků za účelem  umístění    kanalizace a oprávnění   Jihomoravského kraje  vstupovat a 

vjíždět na pozemky zatížené věcným břemenem za účelem kontroly, oprav, údržby a 

rekonstrukce   kanalizace. 

Věcné břemeno zatíží pozemky p.č. 1329/1 a p.č. 1383/6 v k. ú. Bohunice obec Brno, 

zapsané na LV č. č.  929 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, 

katastrální   pracoviště  Brno  –  město,   Moravské   nám.  1/1,  601 51  Brno.  

Oprávněným z věcného břemene bude Jihomoravský kraj se sídlem Žerotínovo nám. 

3/5, 601 82  Brno IČ: 70888337. 

 

K bodu 5:  

 

Správní rada Masarykovy univerzity většinou 12hlasů (nikdo nehlasoval proti, nikdo se 

nezdržel hlasování) přijala toto usnesení:  
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Správní rada Masarykovy univerzity, v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. c) 

zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném 

znění, vydává písemný souhlas s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene užívání 

pozemků za účelem  umístění   multikanálu a oprávnění   Jihomoravského kraje  vstupovat a 

vjíždět na pozemek zatížený věcným břemenem za účelem kontroly, oprav, údržby a 

rekonstrukce  multikanálu. 

Věcné břemeno zatíží pozemek p.č. 1329/1 k. ú. Bohunice obec Brno, zapsaný na LV č. 

č.  929 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, katastrální   pracoviště  

Brno  –  město,   Moravské   nám.  1/1,  601 51  Brno.  

Oprávněným z věcného břemene bude Jihomoravský kraj se sídlem Žerotínovo nám. 

3/5, 601 82  Brno IČ: 70888337. 

 

K bodu 6:  

 

Správní rada Masarykovy univerzity většinou 12 hlasů (nikdo nehlasoval proti, nikdo se 

nezdržel hlasování) přijala toto usnesení:  

 

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

zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném 

znění, vydává písemný souhlas s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene užívání 

pozemků za účelem  umístění  plynovodu a oprávnění   Jihomoravského kraje  vstupovat a 

vjíždět na pozemek zatížený věcným břemenem za účelem kontroly, oprav, údržby a 

rekonstrukce   plynovodu. 

Věcné břemeno zatíží pozemek p.č. 1329/1 k. ú. Bohunice obec Brno, zapsaný na LV č. 

č.  929 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, katastrální   pracoviště  

Brno  –  město,   Moravské   nám.  1/1,  601 51  Brno.  

Oprávněným z věcného břemene bude Jihomoravský kraj se sídlem Žerotínovo nám. 

3/5, 601 82  Brno IČ: 70888337. 

 

K bodu 7:  

 

Správní rada Masarykovy univerzity většinou 12  hlasů (nikdo nehlasoval proti, nikdo se 

nezdržel hlasování) přijala toto usnesení:  

 

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

zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném 

znění, vydává písemný souhlas s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene užívání 

pozemků za účelem  umístění   teplovodu a oprávnění   Jihomoravského kraje  vstupovat a 

vjíždět na pozemek zatížený věcným břemenem za účelem kontroly, oprav, údržby a 

rekonstrukce   teplovodu. 

Věcné břemeno zatíží pozemek p.č. 1329/1 k. ú. Bohunice obec Brno, zapsaný na LV č. 

č.  929 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, katastrální   pracoviště  

Brno  –  město,   Moravské   nám.  1/1,  601 51  Brno.  

Oprávněným z věcného břemene bude Jihomoravský kraj se sídlem Žerotínovo nám. 

3/5, 601 82  Brno IČ: 70888337. 
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K bodu 8:  

 

Správní rada Masarykovy univerzity většinou 12 hlasů (nikdo nehlasoval proti, nikdo se 

nezdržel hlasování) přijala toto usnesení:  

 

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

zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném 

znění, vydává písemný souhlas s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene užívání 

pozemků za účelem  umístění vodovodu a oprávnění   Jihomoravského kraje  vstupovat a 

vjíždět na  pozemek zatížený věcným břemenem za účelem kontroly, oprav, údržby a 

rekonstrukce vodovodu. 

Věcné břemeno zatíží pozemek p.č. 1329/1 k. ú. Bohunice obec Brno, zapsaný na LV č. 

č.  929 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, katastrální   pracoviště  

Brno  –  město,   Moravské   nám.  1/1,  601 51  Brno.  

Oprávněným z věcného břemene bude Jihomoravský kraj se sídlem Žerotínovo nám. 

3/5, 601 82  Brno IČ: 70888337. 

 

K bodu 9:  

 

Správní rada Masarykovy univerzity většinou 12 hlasů (nikdo nehlasoval proti, nikdo se 

nezdržel hlasování) přijala toto usnesení:  

 

 Správní rada Masarykovy univerzity, v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 

písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, 

v platném znění, vydává předchozí písemný souhlas s uzavřením smlouvy o zřízení věcného 

břemene užívání pozemků ve prospěch  E.ON Distribuce, a.s. se sídlem: F.A. Gerstnera 

2151/6, 370 49 České Budějovice IČ: 280 85 400 spočívajícího v oprávnění umístění 

zemního kabelového vedení VN:  „SO II-301.10 Přeložka kabelů VN – Kamenice – 

Netroufalky a SO II-301.11 Přeložka kabelů VN 236 – Kamenice – Netroufalky“. 

 Průběh a rozsah věcného břemene je vymezen v geometrickém plánu č. 1068, 905, 

966-348/2007, k.ú. Bohunice, Nový Lískovec, Starý Lískovec zhotoveném firmou ELGEO, 

s.r.o., Mášova 743/23a, 602 00 Brno, který dne 5.3.2008 pod č. 88/2008 ověřil Ing. Jan Cwik 

a za Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno - město dne 

26.3.2008 pod č. 376/2008-702 potvrdila Helena Novotná. Geometrický plán  bude nedílnou 

součástí  smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu. 

 Věcné břemeno zatíží pozemky  parc.č.  1331/2, 1331/10, 1331/12, 1331/14, 1331/25, 

1331/59, 1331/88, 1331/90, 1333/12, 1333/16, 1383/3, 1383/4, 1383/5, 1383/7, 1383/20, 

1383/26  v katastrálním území Bohunice v obci Brno, zapsaných na LV č.929, a  parc.č.  

1681/7 v katastrálním území Starý Lískovec v obci Brno, zapsaného na LV č. 1846 pro 

uvedené katastrální území u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální 

pracoviště Brno – město.  

 

K bodu 10:  

 

a) Správní rada Masarykovy univerzity většinou 12 hlasů (nikdo nehlasoval proti, nikdo se 

nezdržel hlasování) přijala toto usnesení:  
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 Správní rada Masarykovy univerzity, v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. c) 

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

v platném znění, vydává předchozí písemný souhlas s uzavřením smlouvy o zřízení 

věcného břemene spočívajícího v povinnosti strpět zřízení a provozování zařízení 

distribuční soustavy včetně jeho příslušenství (umístění kabelů), vstup a vjezd na pozemek 

v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním zařízení distribuční 

soustavy a jeho příslušenství v rozsahu stanoveném a vyznačeném v geometrickém plánu, 

a to na pozemcích p.č. 350/1 a p.č. 350/6 v katastrálním území Pisárky v obci Brno, 

zapsaných na LV č. 544 pro toto katastrální území u Katastrálního úřadu pro 

Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno – město. Oprávněným z věcného břemene 

bude E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, 

IČ 28085400. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu 10 000,- Kč. 

 

b) Správní rada Masarykovy univerzity většinou 12 hlasů (nikdo nehlasoval proti, nikdo se 

nezdržel hlasování) přijala toto usnesení:  

 

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

zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném 

znění, vydává předchozí písemný souhlas s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene 

spočívajícího v povinnosti strpět zřízení a provozování plynárenského zařízení, a to 

distribuční soustavy a plynovodních přípojek, vstup a vjezd na pozemek v souvislosti se 

zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním zařízení distribuční soustavy a 

plynovodních přípojek v rozsahu stanoveném a vyznačeném v geometrickém plánu, a to na 

pozemcích p.č. 350/1, p.č. 350/7 a p.č. 350/8 v katastrálním území Pisárky v obci Brno, 

zapsaných na LV č. 544 pro toto katastrální území u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský 

kraj, Katastrální pracoviště Brno – město. Oprávněným z věcného břemene bude JMP Net, 

s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ 27689841. Věcné břemeno bude zřízeno 

za úplatu 100,- Kč bez DPH za každý započatý metr pozemku zatíženého plynárenským 

zařízením včetně ochranného pásma. 

 

K bodu 11:  

 

Správní rada Masarykovy univerzity většinou 12 hlasů (nikdo nehlasoval proti, nikdo se 

nezdržel hlasování) přijala toto usnesení:  

 

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

zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném 

znění, vydává předchozí písemný souhlas s uzavřením smlouvy o zřízení práva odpovídajícího 

věcnému břemenu, spočívajícího v povinnosti strpět zřízení a provozování zařízení distribuční 

soustavy včetně jeho příslušenství (umístění zemního kabelového vedení), vstup a vjezd na 

pozemek v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním zařízení 

distribuční soustavy a jeho příslušenství v rozsahu stanoveném a vyznačeném v geometrickém 

plánu, a to na pozemku p.č. 2/2 v katastrálním území Veveří v obci Brno, zapsaném na LV č. 

13 pro toto katastrální území u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální 

pracoviště Brno – město. Oprávněným z věcného břemene bude E.ON Distribuce, a.s., se 

sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400. Věcné břemeno bude 

zřízeno za jednorázovou úplatu 500,- Kč bez DPH. 
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K bodu 12:  

 

Správní rada Masarykovy univerzity většinou 12 hlasů (nikdo nehlasoval proti, nikdo se 

nezdržel hlasování) přijala toto usnesení:  

 

 Správní rada Masarykovy univerzity, v souladu s ustanoveními § 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 smlouvy o darování do vlastnictví 

Masarykovy univerzity části pozemku parcelní číslo st. 9 díl a o výměře 1 m
2
 v katastrálním 

území a obci Telč (podle geometrického plánu č. 1315-4820/2007, který vyhotovil GEOPLAN 

DAČICE s.r.o., Vokáčovo nám. 156, 380 01 Dačice I). Pozemek ve vlastnictví dárkyně, kterou 

je Římskokatolická farnost Telč, nám. Zachariáše z Hradce 4, Telč – Vnitřní Město, 588 56 

Telč, IČ 63438712, je zapsán v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, 

Katastrální pracoviště Telč, na LV č. 747 pro katastrální území Telč. 

 

 Správní rada Masarykovy univerzity, v souladu s ustanoveními § 15 odst. 1 písm. c) 

zákona   č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném 

znění, vydává předchozí písemný souhlas s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene 

spočívajícího v povinnosti strpět užívání schodiště v budově č.p. 2 na st. p. č. 8 v katastrálním 

území Telč ve vlastnictví Masarykovy univerzity, jehož část se nachází na části pozemku 

dárkyně, která je předmětem darování. Věcné břemeno bude spojeno s vlastnictvím kostela 

Jména Ježíš, budovy bez čísla popisného nebo evidenčního, na st. p. č. 9 v katastrálním území 

Telč ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Telč, zapsané na LV č. 747 pro katastrální území 

Telč. Římskokatolická farnost Telč, nám. Zachariáše z Hradce 4, Telč – Vnitřní Město,        

588 56 Telč, IČ 63438712, jako oprávněná z věcného břemene, bude schodiště užívat pro 

přístup na půdu a do věží kostela a pro uložení motoru varhan. Věcné břemeno spolu 

s vlastnictvím budovy kostela přechází na jeho nabyvatele ve smyslu ustanovení § 151n odst. 2 

občanského zákoníku. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně, oprávněná nebude povinna 

nést náklady na údržbu a opravy schodiště. 

 

K bodu 13:  

 

/V průběhu projednávání tohoto bodu se dočasně vzdálil a hlasování nebyl přítomen                   

M. Hašek/ 

 

Správní rada Masarykovy univerzity většinou 11 hlasů (nikdo nehlasoval proti, nikdo se 

nezdržel hlasování) přijala toto usnesení:  

 

 Správní rada Masarykovy univerzity, v souladu s ustanoveními § 15 odst. 1 písm. d) 

zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném 

znění, vydává předchozí písemný souhlas s vydáním zakládací listiny, kterou Masarykova 

univerzita zřídí Nadační fond AKUTNĚ.CZ, a to podle ustanovení § 3 zákona o nadacích a 

nadačních fondech (z. č. 227/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Dále vydává předchozí 

písemný souhlas s peněžitým vkladem Masarykovy univerzity do majetku tohoto nadačního 

fondu ve výši 50 000,- Kč (slovy padesát tisíc korun českých). 

 

K bodu 14:  

 

14.1. Rektor informoval o záměru nabýt nemovitost pro účely realizace projektu CERIT 

(předběžná informace o projektu podána na jednání Správní rady MU dne 20. října 2008) 
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s tím, že lze předpokládat předložení žádosti o předběžný písemný souhlas Správní rady 

k příslušnému právnímu úkonu ještě v první polovině roku 2009.  

 

Správní rada Masarykovy univerzity většinou 12 hlasů (nikdo nehlasoval proti, nikdo se 

nezdržel hlasování) přijala toto usnesení:  

 

 Správní rada Masarykovy univerzity souhlasí s pokračováním přípravy záměru 

nákupu nemovitosti pro účely projektu CERIT dle informace s tím, že doporučuje, aby před 

předložením případného návrhu na vydání předchozího písemného souhlasu s příslušným 

právním úkonem podle zákona o vysokých školách byly provedeny analýzy zahrnující 

objektivní posouzení stavu budovy, vynaložených investic, provozních nákladů a výnosů, jakož 

i závazků vztahujících se k budově přičemž Správní rada Masarykovy univerzity před přijetím 

příslušného usnesení vykoná prohlídku předmětné budovy.  

 

14.2. Rektor informoval o postupu přípravy Dlouhodobého záměru MU na období 2011 až 

2015 a požádal Správní radu o nominaci tří členů do koordinační skupiny při přípravu 

Dlouhodobého záměru. Správní rada určila ze svých členů pro účast v koordinační skupině 

pro přípravu Dlouhodobého záměru MU A. Štětkovou, M. Růžičku a L.E. Martince.  

 

14.3. Následující jednání Správní rady MU se uskuteční ve druhé polovině června 2009.  

 

 

 

Zapsal: Jiří Nantl, v.r.,    Schválil: Lukáš Evžen Martinec, v.r., 

tajemník Správní rady MU    předseda Správní rady MU  

 

 

Ověřila: Alena Štětková, v.r., 

místopředsedkyně Správní rady MU 


