
Zápis č. 2/2001 (5)  

z jednání Správní rady MU ze dne 26. 9. 2001 

 
 

Přítomni:  
Petr Duchoň, Ivan Gabal, Václav Hanke, František Hronek, Stanislav Juránek, Otakar Motejl, 
Jaroslava Moserová, Luděk Niedermayer  
   
Omluveni:  
František Derfler, Ondřej Felix, Ladislav Kováč, Jaroslav Mráz, Jan Sokol, Jiří Volf, Eliška 
Wagnerová  
   
SR byla schopna se usnášet.  
   
Za MU: Jiří Zlatuška (rektor), Eduard Schmidt (prorektor), František Gale (kvestor)  
   
Program:  
1.  Majetkové převody  

1.1 směna pozemků mezi MU x CD XXI, a. s.  
1.2 objekt soudního lékařství  

2.  Program rozvoje materiálně technické základny MU  
3.  Různé 
    
Jednání řídil předseda SR Petr Duchoň. 
   
1.Majetkové převody  
1.1 Směna pozemků mezi MU x CD XXI, a. s.  

Zástupci MU seznámili SR s důvody směny pozemků mezi MU a spol. CD XXI, a. s. 
Směňované pozemky se nachází v prostoru určeném pro výstavbu kampusu Bohunice.  
Správní rada vzala tuto informaci na vědomí a přijala toto usnesení: SR uděluje v souladu 
s ust. 15/l c) zák. č. 111/1998 Sb. o VŠ v platném znění souhlas ke směně:  
� pozemku parc. č. 1383/21 ost. pl., k. ú. Bohunice, obec Brno  město, LV č.929 o 

výměře 331 m2 (ve vlastnictví MU)  
� s pozemkem parc. č. 1331/31, jiná plocha, ost. plocha, k. ú. Bohunice, obec Brno - 

město, LV č. 1546 výměře 331 m2 (ve vlastnictví CD XXI, a. s.).  
1.2 Objekt soudního lékařství  

Rektor informoval SR o splnění podmínek, na které byl vázán převod objektu ústavu 
soudního lékařství MU: výuka soudního lékařství bude zabezpečována standardním 
způsobem jako u ostatních klinických pracovišť MU nacházejících se v objektech FN u 
sv. Anny (par. 93 zákona č.111/1998 Sb. o VŠ). Kupní cena bude hrazena podle 
splátkového kalendáře sjednaného mezi MU a FN. Správní rada vzala tuto doplňující 
informaci na vědomí a přijala toto usnesení:  
SR uděluje souhlas k převodu objektu soudního lékařství z vlastnictví MU do vlastnictví 
ČR pro FN u sv. Anny, Pekařská 53, Brno.  
   

  2.  Program rozvoje materiálně technické základny MU  
Rektor podal informaci k materiálu "Program rozvoje materiálně technické základny MU v 
Brně".  



Tento materiál je členům SR předkládán k informaci o aktuálním stavu rozvojového 
programu MU, jehož součástí je i plánovaná výstavba kampusu Bohunice.  
Rektor seznámil SR se stavem projednávání projektu kampusu na MŠMT.  
V diskusi zazněly tyto názory:  
� stanovisko MF k projektu by mělo být získáno v nejkratší době (koncem roku se ještě 

zvýší tlak na státní rozpočet)  
� chybí finanční plán, jakým způsobem a z jakých zdrojů by byly hrazeny úroky z 

poskytnutého úvěru  
� SR by měla mít k dispozici l paré všech materiálů o projektu výstavby kampusu 

Bohunice, aby pro případ potřeby byla schopna poskytovat kvalifikované informace 
(poslancům apod.)  

Správní rada přijala k tomuto bodu následující usnesení:  
SR bere na vědomí "Program rozvoje materiálně technické základny MU", který je závislý 
na realizaci státní garance. Konstatuje, že je v souladu s dlouhodobým záměrem rozvoje 
MU. SR bude podporovat vedení MU při realizaci tohoto programu.  
   

3. Různé  
3.1  Předseda správní rady v zájmu řešení otázky usnášení schopnosti SR požádal členy SR o 

souhlas obrátit se (telefonicky) na členy SR, kteří se jednání SR nezúčastňují, o 
přehodnocení jejich stanoviska ohledně dalšího setrvávání v tomto orgánu. Členové SR s 
tímto postupem vyslovili souhlas.  
  

3.2  Příští zasedání Správní rady  MU se uskuteční dne 2. 11. 2001.    
    
   
 

Zapsala: Marta Stárková 
Petr Duchoň   

předseda Správní rady MU 
  


