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edseda Správní rady Univerzity Karlovy 
                    JUDr. Petr Hanzlík 

                V Praze dne 12. prosince 2018 
 
Vážená paní editelko, 
 
 

dovoluji si Vám oznámit, že Správní rada Univerzity Karlovy ud lila dne 12.12.2018 podle § 15 odst. 1 
zákona . 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném zn ní, Univerzit  Karlov  p edchozí  písemný  souhlas: 

- podle písm. a) a c) k uzav ení smlouvy o bezúplatném p evodu mezi Univerzitou Karlovou jako nabyvatelem          
a eskou republikou – Ú adem pro zastupování státu ve v cech majetkových, se sídlem Rašínovo náb eží 42, 128 00 
Praha 2, I O: 69797111, jako p evodcem, jejímž p edm tem je p evod pozemk  parc. . 493/50    a parc. . 493/54, 
k. ú. Libe , obec Praha; 

- podle písm. a) k uzav ení dodatku . 2 ke smlouv  o dílo na zhotovení stavby pavilonu matematiky a informatiky 
Matematicko-fyzikální fakulty v Praze – Troji mezi Univerzitou Karlovou jako objednatelem na stran  jedné              
a spole nostmi Auböck, s.r.o., I O: 26089785 a OHL ŽS, a.s., I O: 46342796, které tvo í sdružení s názvem 
Spole nost UK MFF Troja, jako zhotovitelem na stran  druhé, jehož p edm tem je provedení víceprací za cenu       
ve výši 5 248 686,65 K  bez DPH a zm na termínu pro provedení díla. 

 
 
 S pozdravem,  
 
 
 
 
                         JUDr. Petr Hanzlík 

 
 
 
Vážená paní 
Mgr. Karolína Gondková 
editelka odboru vysokých škol MŠMT R 

Karmelitská 7 
118 12  Praha  1 

ílohy: 2 
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