
 Zápis č. 1/2002 (4)  

z jednání Správní rady MU dne 16. 2. 2001 

 

Přítomni:  

Petr Duchoň, Ondřej Felix, Ivan Gabal, Miloš Holeček, Jaroslava Moserová, Jaroslav Mráz, 
Jiří Müller, Luděk Niedermayer, Jiří Volf  

Omluveni:  

František Derfler, František Hronek, Ladislav Kováč, Jiří Müller, Jan Sokol, Eliška 
Wagnerová, Mojmír Weimann  
 

Správní rada byla usnášeníschopná.  

Za MU: Jiří Zlatuška (rektor)  
 

Program:  

1. Majetkové převody  
2. Různé  

 

1. Majetkové převody - schválená usnesení 

1.1  Správní rada MU souhlasí s nabytím nemovitosti - pozemku p. č. 1680/2 o výměře 2 
m2 zapsaného na LV č. 246 u KÚ Brno - město, v katastrálním území Staré Brno za 
dohodnutou kupní cenu 3 780,- Kč. Ukládá rektorovi MU oznámit do 7 dnů od 
udělení předchozího písemného souhlasu k převodu uvedené nemovitosti tuto 
skutečnost MŠMT ČR. 

1.2  SR MU souhlasí s přechodem vlastnického práva k nemovitosti p. č. 13/2 o výměře 
159 m2 v k. ú. Jundrov na obec Statutární město Brno. Ukládá rektorovi MU oznámit 
do 7 dnů od udělení předchozího písemného souhlasu k převodu uvedené 
nemovitosti tuto skutečnost MŠMT ČR. 

1.3 SR MU souhlasí s bezúplatným převodem nemovitostí p. č. 2885 o výměře 1 820 m2, 
ost. plocha, ost. komunikace, a pozemku p. č. 2 886 o výměře 76 m2, ost. veřejná 
zeleň, zapsané u KÚ Brno-město pro k. ú. Starý Lískovec, na LV č. 1846 pro obec 
Brno, okres Brno-město do vlastnictví ČR s právem hospodaření pro FN Brno-
Bohunice, za splnění podmínky: poplatky a daňové povinnosti s tímto převodem 
spojené uhradí nabyvatel. 

Ukládá rektorovi MU oznámit do 7 dnů od udělení předchozího písemného souhlasu 
k převodu uvedených nemovitostí tuto skutečnost MŠMT ČR a ve spolupráci s FN 
Brno-Bohunice podat Katastrálnímu úřadu Brno-město návrh na vyznačení změny 
vlastnického práva do KN. 



 

2.    Různé 

 

2.1 Zpráva o hospodaření MU v roce 2000. Výroční zpráva bude předložena Správní radě 
na některém z příštích jednání. Podle MŠMT ČR musí být projednána SR nejpozději 
do 31. 5. 2001. Dalším materiálem, který by měl být Správní radě MU předložen je 
Výroční zpráva o činnosti MU, kde je Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 
ČR stanoven termín pro její projednání ve SR 15. 5. 2001. 

2.2 Univerzitní kampus Bohunice, urbanisticko-architektonické řešení kampusu. Byly 
podány informace o jednáních na úrovni MŠMT ČR, MF ČR a Magistrátu města 
Brna. Správní radou bylo doporučeno vedení Masarykovy univerzity věnovat 
zvýšenou pozornost zpracovávané dokumentaci, zejména s cílem získat podporu 
vlády České republiky a Parlamentu ČR.  

2.3 Postup rozpisu dotace MŠMT ČR na rok 2001. K materiálu zpracovanému 
ekonomickým útvarem MU byly objasněny pojmy „dotace“, „rozpočet“ v návaznosti 
na příslušná ustanovení zákona o vysokých školách (pravomoc a odpovědnost 
rektora, děkanů, Akademického senátu MU, AS jednotlivých fakult, odpovědnost za 
případné přečerpání přidělených finančních prostředků).  

2.4 Příští jednání Správní rady MU se uskuteční před zasedáním Akademického senátu 
MU k rozpočtu. Termín bude upřesněn. Členové Správní rady jsou ochotni se sejít 
na společném zasedání SR MU a AS MU.  

 
 
 

Zapsala: Marta Stárková 
Petr Duchoň   

předseda Správní rady MU 
  


