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Usnesení 3/17:  
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 Smlouva o právu 
provést stavbu Zřízení distribuční soustavy (Přeložku stávajícího kabelu NN) na  
pozemku  parc. č. 8424/8, v k.ú. Plzeň č. smlouvy EP-12-0002839.  
 
Usnesení 4/17:  
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 Klastru Chytrý region Plzeňsko, z.s.  
 
Usnesení 5/17:  
Správní rada Západočeské univerzity v Plzni vydává podle ust. § 15 odst. 1 písm. a) 
zákona o vysokých školách, v platném znění, předchozí písemný souhlas k 
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě kupní č. 2010/003207 
uzavřené dne 6. 8. 2010 o prodeji veřejného osvětlení zbudovaného v rámci stavby 
„Regionální inovační centrum elektrotechniky, studium pro výzkum a inovace – 
RICE, SVI“ 
 
Usnesení 6/17:  
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 dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 
2010/002964, uzavřené dne 6. 8. 2010. Předmětem této smlouvy je zřízení 
služebnosti (věcného břemene) k umístění , provozování a přístupu ke stavebnímu 
objektu (veřejné osvětlení a podzemní kabel) v souvislosti se stavbou „Regionální 
inovační centrum elektrotechniky, studium pro výzkum a inovace – RICE, SVI“ na 
pozemcích parc. č. 8424/11, ostatní plocha – jiná plocha, o výměře 53 290 m2, parc. 
č. 8424/114, ostatní plocha – zeleň, o výměře 2 055 m2 a parc. č. 8424/95, ostatní 
plocha – ostatní komunikace, o výměře 1 935 m2, zapsaných na LV č. 8813 pro obec 
Plzeň, u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň – město, 
k. ú. Plzeň. 
 
Usnesení 7/17:  
Správní rada Západočeské univerzity v Plzni schvaluje podle ust. § 15 odst. 2  písm. 
b) zákona o vysokých školách, v platném znění, Rozpočet Západočeské univerzity 
v Plzni na rok 2017. 
 
Usnesení 8/17:  
Správní rada Západočeské univerzity v Plzni projednala a schválila Statut Správní 
rady Západočeské univerzity v Plzni. 
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