Zápis
ze VIII. zasedání Správní rady Technické univerzity v Liberci dne 7. června 2002

Přítomni: Ing. Beneš, Ing. Krčmář, Ing. Křivohlávek, RNDr. Pavlík, Prof. Vavřín
Omluveni: Ing. Kittner, Ing. Matoušek, Prof. Mehlhorn, Prof. Mulak, Ing. Nosek, MUDr.
Sobotka, Ing. Šperlink
Přizváni: rektor Lukáš, kvestor Stach

Ověřovatelé zápisu: Ing. Beneš a Ing. Křivohlávek.
Správní rada nebyla usnášeníschopná a předseda Ing. Beneš proto rozhodl o hlasování
“per rollam” (článek 4 odst. 7 Statutu správní rady).
Písemná vyjádření jednotlivých členů správní rady (souhlas) jsou přiložena k originálu zápisu.
1. Aktualizace Dlouhodobého záměru Technické univerzity v Liberci pro rok 2003
Rektor informoval Správní radu:
•

•
•
•
•

o úmyslu provést aktualizaci Dlouhodobého záměru na rok 2003 společně s analýzou
celého Dlouhodobého záměru ve druhé polovině roku 2002 (v souvislosti se
završením šestiletého období současného vedení univerzity);
o úvaze rozšířit studijní programy Univerzity Nisa o další studijní obor týkající se
architektury na ochranu památek;
o výzvě starosty České Lípy zřídit detašované pracoviště TUL v České Lípě –
ekologické problémy;
o řípravě bakalářského studijního programu Ošetřovatelství;
o úvaze zavést další obory mikrobiologie.
Správní rada doporučila, aby uvedené záměry projednal rektor ve vědecké radě
Technické univerzity v Liberci.

2. Rozpočet Technické univerzity v Liberci na rok 2002
Správní rada vzala na vědomí informaci rektora o přípravě a schválení rozpočtu TUL
na rok 2002.
3. Výroční zpráva Technické univerzity v Liberci za rok 2002
Správní rada projednala výroční zprávu TUL za rok 2001.

Doporučila rektorovi aby v rámci České konference rektorů publikoval informace
o výzkumných centrech a jejich příznivém dopadu na věkovou strukturu pracovníků
univerzity.
4. Výroční zpráva o hospodaření Technické univerzity v Liberci na rok 2001
Správní rada projednala výroční zprávu o hospodaření TUL za rok 2001.
5. Návrh na rozšíření vzájemného majetkového vypořádání mezi Technickou
univerzitou v Liberci a Statutárním městem Liberec:
a. V souvislosti s dokončením rekonstrukce tramvajové tratě Kubelíkova – Dolní
Hanychov, která byla částečně provedena na pozemku TUL, převést tyto části
pozemku z majetku TUL do majetku Statutárního města Liberec; jde o díly h a f podle
geometrického plánu č. 605-232/2001 o výměrách 306 a 74 m2 z pozemkové parcely
č. 502 – ostatní plocha o celkové výměře 7113 m2 v katastrálním území Dolní
Hanychov, obec Liberec.
b. V souvislosti s rekonstrukcí komunikace Na Zhořelci požádalo Statutární město
Liberec Technickou univerzitu v Liberci o souhlas k záboru části pozemkové parcely
č. 320/1 – louka v katastrálním území Starý Harcov o celkové výměře 811 m2.
Oddělená část pozemkové parcely o výměře 9 m2 je zahrnuta do rekonstrukce
komunikace Na Zhořelci.
Správní rada vyslovila s majetkovým vypořádáním mezi Technickou univerzitou
v Liberci a Statutárním městem Liberec souhlas.
6. Zřízení věcného břemene – úkryt civilní obrany
Na 5. zasedání Správní rady TUL (3. a 4. listopadu 2000) vyslovila Správní rada
souhlas s nabytím majetku – vlastnického podílu na bytovém domě Hálkova č. 1264
až 1266 z majetku Statutárního města Liberec do vlastnictví Technické univerzity
v Liberci. V této nemovitosti se v prvním podlaží nachází úkryt civilní obrany se
skladem prostředků civilní obrany. Věcné břemeno spočívá v povinnosti strpět
zachování úkrytu k původnímu účelu a umožnit jeho používání v rozsahu vymezeném
§ 23 odst. 2 písm. d) zákona č. 239/2000 Sb., je zřizováno ve prospěch ČR –
Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, který hradí náklady na údržbu
úkrytu. Věcné břemeno je zřizováno bezúplatně.
Správní rada vyslovila s bezúplatným zřízením věcného břemene souhlas.
7. Zřízení věcného břemene – telefonní přípojky
Český telecom, a.s. připravuje realizaci liniové telekomunikační stavby v Liberci –
Starý Harcov, na kterou by měly být připojeny i objekty Technické univerzity
v Liberci. Telefonní přípojky, které budou v majetku investora, budou vedeny přes
pozemky TUL.
V souladu se zákonem č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích, požádal investor o zřízení
věcného břemene k budově Technické univerzity v Liberci č.p. 714 umístěné na
pozemkové parcela č. 435/4 a k pozemkovým parcelám č. 279/39, 279/42, 328/2,

329/1, 329/3, 329/5, 435/1 a 435/6 v katastrálním území Starý Harcov. Zřizované
telefonní přípojky řeší napojení objektů TUL do JTS.
Správní rada vyslovila se zřízením věcného břemene souhlas.
8. Informace o podání přihlášky do výběrového řízení
Technická univerzita v Liberci měla právo hospodaření k objektu bývalé školy v obci
Bedřichov v okrese Jablonec nad Nisou, ve kterém probíhaly zimní i letní výcvikové
kurzy studentů, předepsané studijními programy. Toto zařízení bylo v roce 1995 jako
historický majetek převedeno do vlastnictví obce. Nyní tato část výuky s obtížemi
probíhá v různých najatých objektech a účast studentů je omezována vzhledem
k nedostatku vhodných a finančně dostupných ubytovacích kapacit; tato část výuky je
pak nahrazována jinou formou.
Z uvedených důvodů podala Technická univerzita v Liberci přihlášku na bezúplatný
převod nemovitosti – objekt UZ Espero Rejdice ze správy Fondu dětí a mládeže. Na
podaném projektu participují i fakultní základní školy, se kterými spolupracuje
Pedagogické fakulta a které by se na užívání objektu podílely.
V uvedeném objektu nebylo možné provést kontrolní prohlídku. V případě výběru
TUL ve výběrovém řízení bude zpracována zpráva o stavu a podmínkách využití
uvedeného objektu, která bude předložena správní radě k projednání a vyjádření
případného souhlasu s nabytím uvedeného nemovitého majetku do vlastnictví
Technické univerzity v Liberci.
Správní rada vzala tuto informaci na vědomí.
9. Program reprodukce majetku Technické univerzity v Liberci
Vzhledem k tomu, že písemný podklad byl členům Správní rady předán až před
jednáním, bude projednán na příštím zasedání Správní rady.

V Liberci dne 6. září 2002
Ing. Josef B e n e š , CSc., v.r.
předseda Správní rady

Ověřovatelé: Ing. Josef Beneš, CSc.
Ing. Václav Křivohlávek, CSc.

