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Zápis z jednání Správní rady MU dne 21. 10. 2019 
Sp. zn.: MU-IS/186685/2019/1021114/RMU 

 

Přítomni: dle prezenční listiny.  

 

V průběhu všech hlasování byla Správní rada MU usnášeníschopná. 

 

Přítomni za MU: rektor Bareš, pror. Dančák, pror. Bulant, pror. Pospíšilová, pror. Žítek, pror. Polčák, 

pror. Svatoňová, kvestorka Valešová, kancléř Kišš, ředitelka Řehořová, vedoucí Právního odboru RMU 

Kvítková, tisková mluvčí Fojtová, vedoucí sekretariátu rektora Chlubná 

 

Jednání řídil předseda Správní rady MU MgA. Petr Pleva. 

 

 

Program jednání: 

1.      Zpráva rektora MU 

2.      Plán realizace Dlouhodobého záměru MU na rok 2020 

3.      Majetkové operace 

A. Prodej RS Cikháj 

B. Zřízení služebnosti umístění stavby Bohunice 

C. Zřízení služebnosti trafostanice EON 

D. Zřízení služebnosti EON VN a NN 

E. Zřízení služebnosti v kat. úz. Staré Brno 

4.      Nákup skladovací kapacity pro zajištění dlouhodobé kvality biotických vzorků pro projekt OP  

         VVV „CETOCOEN Plus“  

5.      Dodatek ke zprávě o vnitřním hodnocení kvality MU za rok 2018 

6.      Strategický záměr MU na léta 2021-2025 - informace k přípravě 

7.      Informace o směně pozemků s městem Brnem  

8.    Volba nového předsednictva Správní rady MU 

 

 

Úvod 

Předseda Pleva uvítal všechny účastníky a představil navržený program jednání, přičemž navrhl další 

dodatečný bod – volbu nového předsednictva Správní rady MU (v souvislosti s tím, že současnému 

předsednictvu končí mandát v květnu 2020). Následně dal hlasovat o návrhu programu. Program byl 

schválen devíti hlasy, tedy jednomyslně (nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel). Následně 

předseda Pleva předal slovo rektorovi MU Martinu Barešovi. 

 

1. Zpráva rektora 

Rektor úvodem všechny přivítal a představil sebe jakožto nového rektora, představil členy nového 

vedení univerzity a svého nejužšího týmu.  

Následně prezentoval hlavní priority nového vedení v oblasti celkové univerzitní strategie a pohovořil 

o klíčových cílech univerzity pro období 2019-2023 a úkolech pro nejbližší období.   
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2. Plán realizace Dlouhodobého záměru MU na rok 2020 

Rektor příslušný bod uvedl a informoval, že Plán realizace Dlouhodobého záměru MU na rok 2020 

(dále PR DZ 2020) byl již projednán Vědeckou radou MU a schválen Akademickým senátem MU. 

Následně rektor předal slovo ředitelce Řehořové. 

Ředitelka Řehořová blíže představila PR DZ 2020 a jeho jednotlivé součásti. Představila hlavní cíle 

univerzity na rok 2020 aktivity vedoucí k jejich naplnění pro 11 priorit dlouhodobého záměru. Dále 

uvedla, že PR DZ 2020 nově zahrnuje i dvě nedílné přílohy, které jsou zpracovány dle požadavků 

MŠMT. První příloha představuje Plán investičních aktivit na rok 2020, jenž byl vyhotoven ve 

spolupráci s hospodářskými středisky. Druhou přílohu tvoří Rámec výzkumných aktivit MU na léta 

2021–2025, který je ze strany MŠMT žádán z důvodu plánovaného hodnocení vysokých škol podle 

nové Metodiky 2017+. 

Usnesení: 

Správní rada Masarykovy univerzity v souladu s § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o 

vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, 

schvaluje předložený text „Plán realizace Dlouhodobého záměru Masarykovy univerzity na rok 2020, 

Plán investičních aktivit pro rok 2020, Rámec výzkumných aktivit Masarykovy univerzity na léta 2021-

2025“.  

 

Správní rada uvedené usnesení schválila devíti hlasy, tedy jednomyslně (nikdo nehlasoval proti, nikdo 

se nezdržel). 

 

3. Majetkové operace 

Kvestorka Valešová uvedla bod programu, který se týká několika majetkových operací.  

A. Prodej RS Cikháj 

Kvestorka podrobně představila záměr prodeje RS Cikháj, včetně všech právních a ekonomických 

souvislostí. A zodpověděla několik následných dotazů členů správní rady.  

Dne 12. 9. 2019 proběhla online aukce. Do aukce se přihlásili pouze 2 zájemci. V rámci aukce musela 

být vyvolávací cena snížena až na 4 900 000,– Kč. Žádný zájemce nenabídnul cenu 5,9 mil. Kč dle 

znaleckého posudku, ani sníženou cenu 5,4 mil.  Kč. Vítězný zájemce nabídl 5 010 000,– Kč. 

 

Akademický senát Masarykovy univerzity vyjádřil souhlas s prodejem za stanovenou kupní cenu na 

svém zasedání dne 7. 10. 2019.  

 

Usnesení: 

Správní rada Masarykovy univerzity v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 

Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném 

znění, vydává předchozí písemný souhlas s prodejem následujících nemovitých věcí: 

 

• pozemek p. č. 1;  

• pozemek p. č. 2, jehož součástí je budova č. p. 45; 
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vše zapsané na LV č. 234 v katastrálním území Cikháj, obec Cikháj, vedené u Katastrálního úřadu pro 

Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou. 

 

Kupujícím bude Eido rent s.r.o., IČ: 293 02 234, se sídlem Palackého třída 2203/186, 612 00 Brno. 

Celková kupní cena za nemovité věci bude 5 010 000,– Kč. 

 

Správní rada uvedené usnesení schválila devíti hlasy, tedy jednomyslně (nikdo nehlasoval proti, nikdo 

se nezdržel). 

 

B. Zřízení služebnosti umístění stavby Bohunice 

Dr. Kvítková stručně představila problematiku týkající se zřízení uvedené služebnosti. 

 

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 (zákon o vysokých školách), v platném 

znění, vydává předchozí písemný souhlas se zřízením služebnosti umístění a užívání stavby jako 

věcného práva za účelem umístění a užívání stavby dle geometrického plánu č. 1686-3817/2019 na 

těchto pozemcích ve vlastnictví Masarykovy univerzity: p. č. 1331/144, 1331/152, 1331/61, 1331/156 

a 1331/10.  

 

Služebnost bude svědčit ve prospěch pozemku p.č. 1331/234 ve vlastnictví Masarykovy univerzity. 

 

Všechny pozemky se nacházejí v k. ú. Bohunice, obec Brno a jsou zapsané na LV č. 929 

u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město. 

 

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 (zákon o vysokých školách), v platném 

znění, vydává předchozí písemný souhlas se zřízením služebnosti umístění a užívání stavby jako 

věcného práva za účelem umístění a užívání stavby dle geometrického plánu č. 1681-3509/2019 na 

těchto pozemcích ve vlastnictví Masarykovy univerzity: p. č. 1329/22, 1383/38 a 1383/31. 

 

Služebnost bude svědčit ve prospěch pozemku p.č. 1331/83 ve vlastnictví Masarykovy univerzity. 

 

Všechny pozemky se nacházejí v k. ú. Bohunice, obec Brno a jsou zapsané na LV č. 929 

u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město. 

 

Správní rada uvedené usnesení schválila devíti hlasy, tedy jednomyslně (nikdo nehlasoval proti, nikdo 

se nezdržel). 

 

C. Zřízení služebnosti trafostanice EON 

Dr. Kvítková stručně představila problematiku týkající se zřízení uvedené služebnosti. 

 

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 (zákon o vysokých školách), v platném 

znění, vydává předchozí písemný souhlas se zřízením služebnosti energetického vedení pro umístění 
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a užívání trafostanice TS 1936 Moravské náměstí 9 a technologického kanálu pro kabelové vedení 

(Rektorát MU, Žerotínovo nám. 617/9) na pozemku ve vlastnictví Masarykovy univerzity p.č. 798, 

jehož součástí je stavba č.p 617, jiná stavba, k.ú. Město Brno, obec Brno, který je zapsaný na LV č. 63 

u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město. 

 

Služebnost bude svědčit ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s., IČ 28085400, sídlem F. A. 

Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice a bude zřízena za úplatu 99 575,– Kč bez DPH na dobu 

neurčitou (bez časového omezení). 

 

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 (zákon o vysokých školách), v platném 

znění, vydává předchozí písemný souhlas se zřízením služebnosti energetického vedení pro umístění 

a užívání trafostanice TS 1984 Komenského náměstí LF – rozvaděč VN Siemens 8DJ10 (Komenského 

nám. 220/2), na pozemku ve vlastnictví Masarykovy univerzity parc. č. 772, jehož součástí je stavba 

č.p 220, stavba občanského vybavení, k.ú. Město Brno, obec Brno, který je zapsaný na LV č. 63 

u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město. 

 

Služebnost bude svědčit ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s., IČ 28085400, sídlem F. A. 

Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice a bude zřízena za úplatu 10 000,– Kč bez DPH na dobu 

neurčitou (bez časového omezení). 

 

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 (zákon o vysokých školách), v platném 

znění, vydává předchozí písemný souhlas se zřízením služebnosti energetického vedení pro umístění 

a užívání trafostanice TS 746 Kotlářská Přírod. fakulta (Přírodovědecká fakulta, Kotlářská 267/2). 

 

Služebnost bude zřízena na pozemku ve vlastnictví Masarykovy univerzity p.č. 1013/2, jehož součástí 

je stavba č.p 267, stavba technického vybavení.  

 

Služebnost zahrnuje právo vstupu a vjezdu na pozemky ve vlastnictví Masarykovy univerzity p.č. 

1018/1, 1021 a 1013/1. 

 

Všechny pozemky jsou vedeny na LV č. 13, k.ú. Veveří, obec Brno a jsou zapsané u Katastrálního 

úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město. 

 

Služebnost bude svědčit ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s., IČ 28085400, sídlem F. A. 

Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice a bude zřízena za úplatu 150 100,– Kč bez DPH na dobu 

neurčitou (bez časového omezení). 

 

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 (zákon o vysokých školách), v platném 

znění, vydává předchozí písemný souhlas se zřízením služebnosti energetického vedení pro umístění 

a užívání trafostanice TS 1937 Joštova 10 LFMU (Fakulta sociálních studií, Joštova 218/10) na 

pozemku ve vlastnictví Masarykovy univerzity p.č. 777, jehož součástí je stavba č.p 218, stavba 
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občanského vybavení, k.ú. Město Brno, obec Brno, který je zapsaný na LV č. 63 u Katastrálního úřadu 

pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město. 

 

Služebnost bude svědčit ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s., IČ 28085400, sídlem F. A. 

Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice a bude zřízena za úplatu 128 750,– Kč bez DPH na dobu 

neurčitou (bez časového omezení).  

 

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 (zákon o vysokých školách), v platném 

znění, vydává předchozí písemný souhlas se zřízením služebnosti energetického vedení pro umístění 

a užívání trafostanice TS 2490 Ypsilantiho (Pedagogická fakulta, Poříčí 623/7) na pozemku ve 

vlastnictví Masarykovy univerzity p.č. 1682, jehož součástí je stavba č.p. 623, objekt občanské 

vybavenosti, k.ú. Staré Brno, obec Brno, který je zapsaný na LV č. 109 u Katastrálního úřadu pro 

Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město. 

 

Služebnost bude svědčit ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s., IČ 28085400, sídlem F. A. 

Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice a bude zřízena za úplatu 41 250,– Kč 

bez DPH na dobu neurčitou (bez časového omezení). 

 

Správní rada uvedené usnesení schválila devíti hlasy, tedy jednomyslně (nikdo nehlasoval proti, nikdo 

se nezdržel). 

 

D. Zřízení služebnosti EON VN a NN 

Dr. Kvítková stručně představila problematiku týkající se zřízení uvedené služebnosti. 

 

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 (zákon o vysokých školách), v platném 

znění, vydává předchozí písemný souhlas se zřízením služebnosti za účelem umístění distribuční 

soustavy – kabelového vedení nízkého napětí na pozemku ve vlastnictví Masarykovy univerzity 

350/6, k.ú. Pisárky, obec Brno, který je zapsaný na LV č. 544 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský 

kraj, Katastrální pracoviště Brno-město.  

 

Služebnost bude svědčit ve prospěch E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, se sídlem: České Budějovice  

7, F. A. Gerstnera 2151/6 a bude mít rozsah podle geometrického plánu č. 1646-66/2019.  

 

Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou za úplatu 1 000,– Kč.  

 

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 (zákon o vysokých školách), v platném 

znění, vydává předchozí písemný souhlas se zřízením služebnosti za účelem umístění distribuční 

soustavy – nového kabelového vedení vysokého napětí na pozemcích ve vlastnictví Masarykovy 

univerzity p.č. 1329/11, 1383/30, 1383/48, k.ú. Bohunice, obec Brno, které jsou zapsané na LV č. 929 

u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město.  
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Služebnost bude svědčit ve prospěch E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, se sídlem: České Budějovice  

7, F. A. Gerstnera 2151/6, bude mít rozsah podle geometrického plánu č. 1675-89/2019. 

 

Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou za úplatu 500,– Kč.  

 

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 (zákon o vysokých školách), v platném 

znění, vydává předchozí písemný souhlas se zřízením služebnosti za účelem umístění distribuční 

soustavy – nového kabelového vedení vysokého napětí na pozemku ve vlastnictví Masarykovy 

univerzity p.č. 1329/84, k.ú. Bohunice, obec Brno, který je zapsaný na LV č. 929 u Katastrálního úřadu 

pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město.  

 

Služebnost bude svědčit ve prospěch E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, se sídlem: České Budějovice  

7, F. A. Gerstnera 2151/6 a bude mít rozsah podle geometrického plánu č. 1552-24/2017.  

 

Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou za úplatu 10 500,– Kč.  

 

Správní rada uvedené usnesení schválila devíti hlasy, tedy jednomyslně (nikdo nehlasoval proti, nikdo 

se nezdržel). 

 

 

E. Zřízení služebnosti v kat. úz. Staré Brno 

Dr. Kvítková stručně představila problematiku týkající se zřízení uvedené služebnosti. 

 

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 (zákon o vysokých školách), v platném 

znění, vydává předchozí písemný souhlas se zřízením služebností inženýrských sítí – kabelové přípojky 

nízkého napětí a přípojky vodovodu na pozemcích ve vlastnictví České republiky p.č. 1630 a p.č. 

1680/1, k.ú. Staré Brno, obec Brno, které jsou zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro 

Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město. S výše uvedenými pozemky České republiky 

hospodaří Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, Rašínovo nábřeží 

390/42, Nové Město, 12800 Praha 2. 

 

Služebnosti budou svědčit ve prospěch Masarykovy univerzity, budou zřízeny na dobu existence 

inženýrských sítí. Masarykova univerzita za zřízení služebností zaplatí 321 800,– Kč. 

 

Správní rada uvedené usnesení schválila devíti hlasy, tedy jednomyslně (nikdo nehlasoval proti, nikdo 

se nezdržel). 

 

4. Nákup skladovací kapacity pro zajištění dlouhodobé kvality biotických vzorků  

Kvestorka Valešová představila bod, který se týká záměru MU pořídit v rámci projektů Operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) „CETOCOEN Plus, reg. č. 

1.01/0.0/0.0/15_003/0000469“ a „RECETOX RI reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001761“ zařízení 
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pro dlouhodobé skladování biotických vzorků se zajištěním jejich trvale vysoké kvality, a to v rámci 

jednací řízení s uveřejněním nadlimitního výběrového řízení. 

Navrhovaná technologie bude instalovaná v prostorách biobankovací infrastruktury nově budované 

v UKB s podporou projektu OP VVV RECETOX RI. Nové prostorové kapacity umožní dlouhodobé 

uložení až několika milionů alikvotů biologických vzorků.  

 

Podle Opatření Masarykovy univerzity č. 3/2016 posoudila potřebnost tohoto zařízení Odborná 

komise pro posuzování plánu nákupu přístrojového vybavení nejvyšším stupněm hodnocení – vysoká 

priorita. 

 

Akademický senát Masarykovy univerzity vyjádřil souhlas s nákupem popsaného zařízení (funkčního 

souboru přístrojů a zařízení) za cenu nejvýše 32 400 000,- Kč včetně DPH na svém řádném zasedání 

dne 7. 10. 2019. 

 

Na prezentaci kvestorky navázala stručná diskuze členů správní rady. Rektor a kvestorka doplnili dílčí 

informace.  

 

Usnesení: 

Správní rada Masarykovy univerzity v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 

Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném 

znění, vydává předchozí písemný souhlas s nákupem zařízení (funkčního souboru přístrojů a zařízení) 

pro dlouhodobé skladování biotických vzorků se zajištěním jejich trvale vysoké kvality, a to za cenu 

nejvýše 32 400 000,- Kč včetně DPH. 

Správní rada uvedené usnesení schválila devíti hlasy, tedy jednomyslně (nikdo nehlasoval proti, nikdo 

se nezdržel). 

 

 

5. Dodatek ke správě o vnitřním hodnocení kvality MU za rok 2018  

Projednávaný bod nejprve uvedl rektor a následně problematiku detailně představil prorektor Bulant. 

Dodatek ke správě o vnitřním hodnocení kvality představuje aktualizaci zprávy o vnitřním hodnocení, 

přičemž dodatek celkově hodnotí funkčnost vnitřního systému zajišťování kvality MU a vysvětluje 

změny v jeho nastavení a dále shrnuje hlavní závěry hodnocení.  

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 a bere na 

vědomí předložený text Dodatku ke zprávě vnitřním hodnocení kvality Masarykovy univerzity. 

 

Správní rada uvedené usnesení schválila devíti hlasy, tedy jednomyslně (nikdo nehlasoval proti, nikdo 

se nezdržel). 
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6. Strategický záměr MU na léta 2021-2025 – informace k přípravě   

Rektor uvedl priority v oblasti vzdělávání a výzkumu na následující léta v návaznosti na představení 

svého programové prohlášení. Ředitelka Řehořová doplnila další informace k procesu přípravy, 

hovořila o zásadách přípravy a o časovém harmonogramu.  

Nová univerzitní strategie bude tvořena ve spolupráci se zástupci všech fakult a vysokoškolských 

ústavů, se zástupci akademických orgánů, včetně studentské komory AS MU. Diskuze budou založeny 

na datech. Průběžná znění dokumentu budou procházet připomínkovými řízeními. První znění nové 

strategie bude k dispozici v lednu 2020. Dokument bude dokončen v dubnu 2020, v květnu a v červnu 

bude projednáván a schvalován akademickými orgány. V podzimním semestru roku 2020 bude 

pozornost věnována jeho vnitřní komunikaci směrem k zaměstnancům a studentům.  

Usnesení: 

Správní rada Masarykovy univerzity v souladu s ustanovením § 15 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o 

vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění bere na vědomí prezentované 

informace.  

 

Správní rada uvedené usnesení schválila devíti hlasy, tedy jednomyslně (nikdo nehlasoval proti, nikdo 

se nezdržel). 

 

7. Informace o směně pozemků s městem Brnem  

Kvestorka bod představila, přičemž informovala, že účelem navrhované směny pozemků je trvalé 

majetkoprávní vypořádání pozemků ve vlastnictví MU, které jsou zastavěné místními komunikacemi, 

včetně funkčně souvisejících pozemků, za pozemky ve vlastnictví Statutárního města Brna a jsou 

situovány v rámci Univerzitního kampusu Bohunice (dále jen UKB), kdy nedošlo historicky k jejich 

vypořádání. Plánovaný předpoklad schválení směnné smlouvy zastupitelstvem Statutárního města 

Brna je listopad 2019. 

Usnesení: 

Správní rada Masarykovy univerzity v souladu s ustanovením § 15 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o 

vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění bere na vědomí prezentované 

informace.  

 

Správní rada uvedené usnesení schválila devíti hlasy, tedy jednomyslně (nikdo nehlasoval proti, nikdo 

se nezdržel). 

 

Člen správní rady Petr Hladík opustil jednání.  

 

8. Volba nového předsednictva Správní rady MU 

Předseda Pleva v souvislosti s blížícím se závěrem mandátu stávajícího předsednictva (v květnu 2020) 

navrhl kandidáty na pozici nového předsedy (JUDr. Lastovecká) a dvou místopředsedů (PhDr. 

Svoboda a Mgr. Hamza). Žádné jiné návrhy nebyly předloženy.  
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V souladu se Statutem Správní rady MU následovalo tajné hlasování o předložených návrzích. Po 

sečtení hlasů bylo konstatováno, že v tajném hlasování bylo zvoleno nové předsednictvo Správní rady 

MU (s mandátem od 21. 5. 2020 do 20. 5. 2022), a to ve složení: JUDr. Dagmar Lastovecká, 

předsedkyně (ve volbě získala 8 hlasů); PhDr. Richard Svoboda, MBA, místopředseda (ve volbě získal 

8 hlasů); Mgr. Jiří Hamza, místopředseda (ve volbě získal 8 hlasů).  

  

Schválil: Petr Pleva, předseda SR MU 

Ověřili:   Jiří Gruber, místopředseda SR MU 

Dagmar Lastovecká, místopředsedkyně SR MU 

Zapsal:                Marián Kišš, tajemník SR MU 

 

 

Brno 21. 10. 2019 

 


