
Zápis č. 3/2002 (9)  

z jednání Správní rady MU ze dne 27. 9. 2002 

 
   
Přítomni:  
Václav Hanke, František Hronek, Lukáš Evžen Martinec, Jaroslava Moserová, Otakar Motejl, 
Jaroslav Mráz, Peter Mráz, Jan Sokol, Jiří Volf  
  
Omluveni: 
Petr Duchoň, Ondřej Felix, Ivan Gabal, Stanislav Juránek, Luděk Niedermayer, Eliška 
Wagnerová 
   
SR byla schopna se usnášet.  
   
Za MU: Jiří Zlatuška (rektor), Eduard Schmidt (prorektor), Jan Slovák (zmocněnec rektora 
pro UKB)  
   
V úvodu jednání byla schválena změna pořadí projednávaných bodů programu uvedeného v 
pozvánce.  
   
Program:  
1. Volba druhého místopředsedy Správní rady MU  
2. Informace o aktuálním stavu příprav výstavby Univerzitního kampusu Bohunice  
   
1. Volba druhého místopředsedy Správní rady MU  
Na tuto funkci byl navržen Ing. Jaroslav Mráz, který byl v tajném hlasování jednomyslně 
zvolen (9 hlasů pro, nikdo se nezdržel, nikdo nehlasoval proti) místopředsedou Správní rady 
MU. Po svém zvolení se ujal řízení jednání SR. Do doby zvolení řídil zasedání SR prof. J. 
Sokol, Ph.D.  
   
2. Informace o aktuálním stavu příprav výstavby Univerzitního kampusu Bohunice  
Rektor Jiří Zlatuška a prof. Jan Slovák podali vysvětlení k materiálu „Seznam smluvních 
vztahů, do kterých Masarykova univerzita v Brně vstoupila v souvislosti s realizací vládního 
programu 233 330“ (příloha pozvánky k jednání SR). Zodpověděli členům SR dotazy ohledně 
výběru kandidáta na pozici "ředitel výstavby UKB". Do užšího výběru postoupili dva 
kandidáti a po zhodnocení všech výsledků, včetně psychologických testů, byl vybrán Ing. Jiří 
Richter.  
Prof. Jan Slovák seznámil SR MU se situací ohledně pozemků potřebných pro výstavbu 
Univerzitního kampusu Bohunice. Po změně legislativy (§ 2 odst.7 zák. č. 569/1991 Sb.) má 
MU možnost získat některé pozemky v k. ú. Bohunice a Starý Lískovec, dosud spravované 
Pozemkovým fondem ČR, bezúplatně do svého vlastnictví, jiné směnou se společností CD 
XXI, a.s., Česká 12, 602 00 Brno a některé po vyřešení restitučních nároků váznoucích na 
těchto pozemcích.  
   
Po diskusi k tomuto bodu SR přijalav souladu s § 15 odst. 6 zákona č. 111/1998 Sb.,   
o vysokých školách, počtem 9 hlasů (nikdo se nezdržel, nikdo nehlasoval proti) následující 
usnesení:  



   
   

1. Správní rada Masarykovy univerzity v Brně vydává předchozí písemný souhlas k 
právním úkonům, které učiní rektor prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc., jménem 
Masarykovy univerzity v Brně, ve věci nabytí pozemků formou bezúplatného převodu v 
katastrálních územích Bohunice a Starý Lískovec, obec Brno nezbytných pro 
zamýšlenou výstavbu Univerzitního kampusu Bohunice. Jedná se o níže uvedené 
pozemky, které jsou ve vlastnictví ČR a jsou spravované Pozemkovým fondem ČR:  

• Katastrální území Bohunice, obec Brno  
parcela číslo 1347/5, výměra 4 621 m2, travní porost, zemědělský půdní fond 
parcela číslo 1348, výměra 1 040 m2, ostatní plocha, neplodná půda 
parcela číslo 1329/6, výměra 1 582 m2, orná půda, zemědělský půdní fond 
parcela číslo 1329/8, výměra 1 060 m2, orná půda, zemědělský půdní fond 
parcela číslo 1331/9, výměra 660 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace 
parcela číslo 1333/2, výměra 2 500 m2, orná půda, zemědělský půdní fond 
parcela číslo 13333/10, výměra 210 m2, orná půda, zemědělský půdní fond 
parcela číslo 1349/2, výměra 116 m2, neplodná, trvalý travní porost 
parcela číslo 1350, výměra 274 m2, ostatní plocha, neplodná půda 
• Katastrální území Starý Lískovec, obec Brno  
parcela číslo 1680/1, výměra 1 998 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace 
parcela číslo 1680/4, výměra 700 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace 
parcela číslo 1681/8, výměra 1 545 m2, ostatní plocha, jiná plocha. 

   
2. Správní rada Masarykovy univerzity v Brně vydává předchozí písemný souhlas k 

právním úkonům, které učiní rektor prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc., jménem 
Masarykovy univerzity v Brně, ve věci nabytí a převodu pozemků  v katastrálních 
územích Bohunice a Starý Lískovec, obec Brno nezbytných pro zamýšlenou výstavbu 
Univerzitního kampusu Bohunice. Nabytí pozemků bude uskutečněno ve formě 
hodnotou srovnatelné směny za jiný pozemek v témže katastrálním území. Směněny 
mohou být pouze pozemky z přiloženého výpisu z Katastru nemovitostí k datu 7. srpna 
2002, číslo řízení PÚ 6787/02 (celkem 5 stran).  

Na žádost rektora MU se Správní rada Masarykovy univerzity v Brně usnesla počtem 9 hlasů 
(nikdo se nezdržel, nikdo nehlasoval proti) na následujícím doporučení: 

Vzhledem k dosavadním a předpokládaným nárokům na právní poradenství související s 
výstavbou Univerzitního kampusu Bohunice lze předpokládat překročení celkových nákladů 
ve výši ekvivalentu 200 000 EUR stanovených Evropskou investiční bankou jako limit pro 
vyhlášení mezinárodní soutěže. Proto Správní rada MU v Brně doporučuje rektorovi MU 
bezodkladné vyhlášení mezinárodní soutěže na právní poradenství a služby.  
   
Další jednání SR MU se uskuteční 29. listopadu 2002 se začátkem v 11.00 hodin.  
 
   
   
 

Zapsala: Marta Stárková 
Ing. Jaroslav Mráz 

místopředseda Správní rady MU 
   


