Zápis
ze VI. zasedání Správní rady Technické univerzity v Liberci dne 27. dubna 2001

Přítomni: Ing. Beneš, Ing. Kittner, Ing. Krčmář, Ing. Křivohlávek, Ing. Nosek,
RNDr. Pavlík, MUDr. Sobotka, Prof. Vavřín
Omluveni: Ing. Matoušek, Prof. Mehlhorn, Prof. Mulak, Ing. Šperlink
Přizváni: rektor Lukáš, kvestor Stach
Hosté: Prof. Komorowski (Politechnika Wroclaw)
Ověřovatelé zápisu byli určeni Ing. Beneš a Ing. Nosek.
Správní rada nebyla po celou dobu jednání usnášeníschopná (Ing. Kittner a RNDr. Pavlík
opustili zasedání pro další pracovní program) a předseda Ing. Beneš proto rozhodl o hlasování
“per rollam” (článek 4 odst. 7 Statutu správní rady).
Písemná vyjádření jednotlivých členů správní rady (souhlas, příp. nesouhlas) budou přiložena
k originálu zápisu.
1. Aktualizace Dlouhodobého záměru Technické univerzity v Liberci pro rok 2002
Správní rada projednala aktualizaci Dlouhodobého záměru TUL na rok 2002. Po
obsáhlé diskusi a připomínkách doporučila rektorovi:
•
•

•
•

určit priority jednotlivých položek uvedených v kapitole I, odst. 14 “Urbanistický
rozvoj”;
posoudit nabídku Magistrátu města Liberce na využití staré budovy lázní v
Masarykově ulici (možnost velkokapacitní posluchárny) a zapracovat ji do textu ke
kapitole I, odst. 14 “Urbanistický rozvoj”;
záměr rekonstrukce vily ve Vítězné ulici zatím nerealizovat; odsunout až na dobu, kdy
budou vyjasněny majetkové záležitosti;
kapitolu II, odst. 3 “Změny ve struktuře vzdělávacího systému” doplnit statí o
systémové restrukturalizaci studijních programů v rámci celé TUL.
Správní rada upozornila na značnou investiční náročnost akcí uvedených v kapitole I,
odst. 14. “Urbanistický rozvoj”. Vyjádřila obavy, že by investiční prostředky
vynakládané na urbanistický rozvoj mohly být na úkor financování vědeckovýzkumné
činnosti i výuky studentů (růst režijních nákladů).

1. Rozpočet Technické univerzity v Liberci na rok 2001
Správní rada vzala na vědomí informaci rektora a po diskusi vzala rozpočet na
vědomí. Doporučila, aby před příštím jednáním o rozpočtu byl správní radě předložen

jednoduchý přehled příjmů a výdajů (skutečných za uplynulý rok a očekávaných za
schvalovaný rok).
2. Vyjádření k Výroční zprávě o hospodaření Technické univerzity v Liberci na rok
1999
Na základě doporučení správní rady (bod 3 z V. zasedání dne 3. a 4. listopadu 2000)
proběhly další konzultace o možnostech vypořádání zjištěných rozdílů (podrobně
popsáno v materiálu pro uvedené 5. zasedání správní rady) jak na MŠMT, tak i s
dalším doporučeným auditorem. V obou případech bylo doporučeno a vedením
univerzity následně přijato jediné možné řešení: proúčtovat uvedené rozdíly do výnosů
a nákladů v souladu s požadavkem auditora. To bylo provedeno a je zřejmé z účetní
uzávěrky roku 2000, kterou v současné době auditor kontroluje.
Správní rada vzala toto vyjádření na vědomí.
3. Výroční zpráva Technické univerzity v Liberci za rok 2000
Správní rada projednala výroční zprávu Technické univerzity v Liberci za rok 2000.
Doporučila doplnit tabulky o počtech studentů (str. 11) i procentuálním vyjádřením.
4. Výroční zpráva o hospodaření Technické univerzity v Liberci za rok 2000
Správní rada projednala výroční zprávu o hospodaření TUL za rok 2000. Upozornila
na stoupající investiční majetek (nemovitosti) a na nízké průměrné mzdové prostředky
ve srovnání s celostátním průměrem.
Výroční zpráva bude doplněna současně připravovaným výrokem auditora.
5. Pomocná divadelní budova v Jablonci nad Nisou
Technická univerzita v Liberci může na základě dohody s městem Jablonec n.Nisou
získat do vlastnictví objekt pomocné divadelní budovy. Budova by měla sloužit pro
uskutečňování bakalářského studijního programu Textil, obor Textilní a oděvní
návrhářství se zaměřením na Návrhářství interiérových a oděvních doplňků. S tímto
rozšířením studijního programu vyslovila souhlas vědecká rada fakulty textilní dne 11.
dubna 2001.
Uvedený objekt byl původně určen k rekonstrukci, která byla přerušena před
dokončením vnitřních úprav. V současné době je objekt zakonzervován.
Univerzita by na dokončení rekonstrukce pro výukové účely mohla použít dotaci ze
státního rozpočtu ve výši 8 milionů Kč, kterou na tuto akci získala, a kterou by posílila
jednak příspěvkem města Jablonec n. Nisou ve výši 2 miliony Kč a jednak vlastními
zdroji univerzity rovněž ve výši 2 miliony Kč.
S majetkovým převodem pomocné divadelní budovy města Jablonce nad Nisou do
vlastnictví Technické univerzity v Liberci vyslovila správní rada souhlas pouze za
předpokladu, že smlouva o bezplatném převodu bude doplněna závazkem města

Jablonce n. Nisou uhradit TUL – v případě vrácení budovy do majetku města Jablonce
n.Nisou – zvýšení hodnoty zpět nabytého majetku po rekonstrukci.
Správní rada dále doporučila zapojit do projektu uskutečňování výše uvedeného
bakalářského studijního programu v Jablonci nad Nisou v podstatně větší míře
významné firmy jabloneckého okresu.
6. Podání přihlášky do výběrového řízení
TUL měla právo hospodaření k objektu bývalé školy v obci Bedřichov v okrese
Jablonec n.Nisou, kde probíhaly zimní a letní výcvikové kurzy studentů předepsané
studijními programy; zařízení bylo v roce 1995 jako historický majetek převedeno do
vlastnictví obce. Tato výuka probíhá v současné době s velkými obtížemi v různých
najatých objektech. Účast studentů je zde omezována vzhledem k nedostatku
vhodných a finančně dostupných ubytovacích kapacit a část této výuky je pak
nahrazována jinou formou.
V současné době probíhá výběrové řízení k bezúplatnému převodu nemovitostí ze
správy Fondu dětí a mládeže, kde univerzita podala přihlášku na vytypovaný objekt
UZ ESPERO Rejdice. V tomto objektu však nebylo možno provést kontrolní
prohlídku. V případě, že Technická univerzita v Liberci bude v rámci výběrového
řízení vybrána, bude zpracována podrobná zpráva o stavu a možnostech využití
uvedeného objektu, která bude předložena k projednání a vyjádření správní radě.
Správní rada vzala informaci o podání přihlášky do výběrového řízení na vědomí.
7. Informace o privatizačním projektu
Správní rada vzala na vědomí informaci o privatizačním projektu připraveném
Magistrátem města Liberce na převod nemovitostí ve vlastnictví statutárního města
Liberec (10 jednopokojových bytových jednotek se společným příslušenstvím v
objektu čp. 1264 až 1266 v ulici Hálkova) za cenu 490 tisíc Kč (souhlas se
spoluvlastnictvím uvedeného objektu vyslovila správní rada na svém 5. zasedání dne
3. a 4. listopadu 2000).
Rektor poděkoval představitelům města Liberce za vstříčný přístup v řešení této
záležitosti.
8. Prodej nemovitého majetku
Správní rada vyslovila na svém I. zasedání (5. června 1999) souhlas s budoucím
odprodejem nemovitého majetku z vlastnictví Technické univerzity v Liberci v
katastrálním území v Doubí. Podle schváleného dlouhodobého záměru univerzity je
uvedený areál považován za neperspektivní pro její potřeby; je pronajat se všemi
objekty i pozemky firmě BREX, která má zájem o jeho odkoupení.
Správní rada vyslovila souhlas s prodejem těchto nemovitostí:
objekt bydlení č.p. 135 postavený na st.p. č. 502;

zemědělská hospodářská budova postavená na st.p. č. 503;
ostatní stavební objekt postavený na st.p. č. 504;
pozemek – st.p. č. 499 o výměře 553 m2 – zastavěná plocha, zbořeniště;
pozemek – st.p. č. 500 o výměře 23 m2 – zastavěná plocha, zbořeniště;
pozemek – st.p. č. 502 o výměře 1890 m2 – zastavěná plocha;
pozemek – st.p. č. 503 o výměře 376 m2 – zastavěná plocha;
pozemek – st.p. č. 504 o výměře 163 m2 – zastavěná plocha;
pozemek – p.p. č. 505 o výměře 794 m2 – ostatní plocha, manipulační plocha;
pozemek – st.p. č. 511 o výměře 221 m2 – zastavěná plocha, zbořeniště
vše v katastrálním území Doubí u Liberce, zapsaných na listu vlastnictví Technické
univerzity v Liberci č. 449, uvedených ve znaleckém posudku č. 2836-48/2001
vypracovaném znalcem Ing. Petrem Horákem, za prodejní cenu 6,2 milionů Kč.
9. Pozemkové převody
Na základě potřeb Technické univerzity v Liberci a Statutárního města Liberce by
mělo dojít k těmto převodům pozemků:
Pozemky, které TUL může předat městu Liberec:
k.ú. Liberec:
588/13 výměra 216 m2 manipulační plocha
588/14 výměra 3 m2 manipulační plocha
V obou případech jde o majetkové vypořádání nutné pro vklad geometrického plánu
do katastru nemovitostí.
k.ú. Vesec:
188/3 výměra 4487 m2 ostatní plocha
Parcela je uvažována pro rozvojové potřeby města.

Pozemky, které TUL požaduje od města Liberec:
k.ú. Liberec:

585 výměra 1116 m2 zastavěná plocha (zbořeniště)
593/3 výměra 6 m2 manipulační plocha
Majetkové vypořádání nutné pro vklad do katastru nemovitostí.
k.ú. Starý Harcov:
435/8 výměra 545 m2 ostatní plocha
435/10 výměra 1266 m2 ostatní plocha
435/11 výměra 764 m2 ostatní plocha
1298/2 výměra 194 m2 orná půda.
Správní rada vyjádřila s převodem pozemků souhlas.
10. Různé:
a. Správní rada byla informována o tom, že panu Dipl.-Ing. Arch. Peteru Christianu
Herdelovi a Ing. arch. Heleně Jiskrové (oba z fakulty architektury) byl přiznán statut
“hostující profesor”.
b. Správní rada byla informována o korespondenci rektora s ministrem kultury Pavlem
Dostálem týkající se financování provozu Státní vědecké knihovny v Liberci v novém
objektu. Univerzita má trvalý zájem na dobrém chodu této knihovny a na spolupráci s
naší univerzitní knihovnou.
c. Správní rada byla informována o vyjádření vedení TUL k dění v České televizi v
lednu 2001).

V Liberci dne 25. května 2001
Ing. Josef B e n e š , CSc., v.r.
předseda Správní rady
Zapsala: Vlasta Vozáková

Ověřovatelé: Ing. Josef Beneš, CSc.
Ing. Stanislav Nosek

