
Usnesení AS ČVUT z 17. řádného zasedání konaného 24.6.2009 
 
 
 

1. Schválení programu 
    Hlasování : 27-0-0 
 Usnesení : AS ČVUT schvaluje rozšířený program 17. zasedání AS ČVUT 
 
 

2. Kontrola a schválení zápisu z 16. zasedání 
    Hlasování : 27-0-0 
 Usnesení : AS ČVUT schválil zápis z 16. zasedání, konaného dne 20.5.2009,  

po zapracování připomínek 
 
 

3. Schválení Zprávy o činnosti AS ČVUT v Praze 
Hlasování : 27-0-0 
Usnesení : AS ČVUT schválil Zprávu o činnosti AS ČVUT v Praze za rok 
2008 po zapracování připomínek 

 
4.  Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí – věcné břemeno pro kabelové vedení a 

trafostanici – Nová budova ČVUT 
Hlasování : 27-0-0 
Usnesení : AS ČVUT souhlasně projednal Smlouvu o smlouvě budoucí – 
věcné břemeno umístění a provozování zařízení distribuční soustavy - 
podzemního kabelového vedení 22 kV na pozemcích parc.č. 680/1, 681/14 v 
k.ú. Dejvice a vstupního rozvaděče VN nové vestavěné velkoodběratelské 
trafostanice v 2. podzemním podlaží nové budovy ČVUT v Praze - Dejvicích 
 

6. Projednání Dohody o narovnání Rámcové smlouvy 
Hlasování : 21-0-8 
Usnesení : AS ČVUT souhlasně projednal: 

1. „Dohodu o narovnání Rámcové smlouvy o realizaci stavebního záměru 
na Vítězném náměstí (Projekt Dejvice-Center) s přílohami“ 

2. „Nájemní smlouvu II. – návrh DC 09.04.2009“ 
3. „Nájemní smlouvu III.- návrh DC 09.04.2009“ 
4. „Smlouva o smlouvě budoucí“, týkající se darování pozemků ve 

vlastnictví VŠCHT ve prospěch ČVUT v Praze“ 
 

7. Schválení Aktualizace dlouhodobého záměru ČVUT v Praze na rok 2010 
Hlasování : 27-0-0 
Usnesení : AS ČVUT schválil Aktualizaci dlouhodobého záměru ČVUT 
v Praze na rok 2010 s připomínkou projektů F7 
 

8. Projednání Rozvojových ČVUT v Praze na rok 2010 
Hlasování : 25-0-2 
Usnesení :  AS ČVUT projednal Rozvojové projekty ČVUT v Praze na rok 
2010 bez připomínek 



 
9. Projednání návrhu na podání projektu ČVUT v Praze do OP VaVPI 

„Výzkumné a vzdělávací centrum Turnov“  ČVUT v Praze  
Hlasování : 18-0-9 
Usnesení :  AS ČVUT souhlasně projednal návrh na podání projektu ČVUT 
v Praze do OP VaVPI „Výzkumné a vzdělávací centrum Turnov“. AS ČVUT 
souhlasně projednal záměr zakoupit pozemky p. č. 855/3, 855/4 a 855/5 včetně 
nemovitostí  z prostředků projektu 
 

10.  Projednání dodatku k Příkazu rektora 3/2009 “Poplatky za mimořádné a 
nadstandardní administrativní úkony“ 
Hlasování : 26-0-2 
Usnesení :  AS ČVUT souhlasně projednal dodatek k Příkazu rektora 3/2009 
„Poplatky za mimořádné a nadstandardní administrativní úkony“ a doporučuje 
vedení ČVUT zpracovat obecněji formulovanou verzi.  
 

11.  Projednání Metodického pokynu o dodržování etických principů při přípravě 
vysokoškolských závěrečných prací na ČVUT v Praze  
Hlasování : 26-0-2 
Usnesení :  AS ČVUT souhlasně projednal Metodický pokyn o dodržování 
etických principů při přípravě vysokoškolských závěrečných prací na ČVUT v 
Praze po zapracování připomínek 
 

12. Vyhlášení volby kandidáta na rektora ČVUT v Praze a volba volební komise 
Hlasování : 29-0-0 
Usnesení :  AS ČVUT vyhlásil volbu kandidáta na rektora ČVUT v Praze. 
Zvolil volební komisi ve složení : 
Předseda : doc. Bílek 
Členové : Ing. Hromek, Ing. Dudíková, Ing. Babánková a doc. Demel 
 

Doprovodná usnesení : 
Hlasování : 27-0-2 
Usnesení :  AS ČVUT žádá rektora ČVUT o průběžné informování o změnách 
v Dohodě o narovnání rámcové smlouvy 
 
Hlasování : 20-0-1 
Usnesení :  AS ČVUT žádá rektora ČVUT, aby seznámil AS ČVUT se 
způsobem poskytování studentských výhod těm absolventům ČVUT, kteří 
hodlají pokračovat ve studiu na ČVUT 
 
 

V Praze dne 24.6.2009       Prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. 
           předseda AS ČVUT 


