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Usnesení 9/17:  
Správní rada Západočeské univerzity v Plzni projednala podle ust. § 15 odst. 2 písm. 
d) zákona o vysokých školách, v platném znění, Výroční zprávu o činnosti 
Západočeské univerzity v Plzni za rok 2016.  
 
Usnesení 10/17:  
Správní rada Západočeské univerzity v Plzni projednala podle ust. § 15 odst. 2 písm. 
d) zákona o vysokých školách, v platném znění, Výroční zprávu o hospodaření 
Západočeské univerzity v Plzni za rok 2016. 
 
Usnesení 11/17:  
Správní rada Západočeské univerzity v Plzni projednala podle ust. § 15 odst. 3 zákona 
o vysokých školách, v platném znění, Vyhodnocení Institucionálního plánu 
Západočeské univerzity v Plzni za rok 2016. 
 
Usnesení 12/17:  
Správní rada Západočeské univerzity v Plzni vydává podle ust. § 15 odst. 1 písm. d) 
zákona o vysokých školách, v platném znění, předchozí písemný souhlas ke 
vstupu Západočeské univerzity v Plzni do EARPA (European Automotive Research 
Partners Association). 
 
Usnesení 13/17:  
Správní rada Západočeské univerzity v Plzni vydává podle ust. § 15 odst. 1 písm. d) 
zákona o vysokých školách, v platném znění, předchozí písemný souhlas 
k ukončení činnosti zájmového sdružení právnických osob Bienále kresby Plzeň. 
 
Usnesení 14/17:  
Správní rada Západočeské univerzity v Plzni vydává podle ust. § 15 odst. 1 písm. c) 
zákona o vysokých školách, v platném znění, předchozí písemný souhlas k 
uzavření Smlouvy o právu provedení stavby „Opatření pro eliminaci přetížení 
stokového systému na Borských polích“. 
 
Usnesení 15/17:  
Správní rada Západočeské univerzity v Plzni vydává podle ust. § 15 odst. 1 písm. c) 
zákona o vysokých školách, v platném znění, předchozí písemný souhlas k 
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o 
právu provést stavbu IV-12-0011170/VB2 „Plzeň, Technická p. č. 8456/41, LDS-
VN“ na pozemcích č. parc. 8455/31, 8455/59, 8455/62, 8455/60, 8455/57 a 
8455/54 vše v k. ú. Plzeň, obec Plzeň, zapsáno v katastru nemovitostí vedeném 
Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň – město. 
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