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Zápis z 19. jednání Rady České televize ze dne 18. 11. 2020 

 

 

Přítomni osobně:  J. Dědič, M. Doktor, R. Bradáč, V. Karmazín, J. Kratochvíl, R. Kühn,  

H. Lipovská, P. Matocha, J. Šlégr, D. Váňa 

Přítomni na videokonferenci: P. Kysilka, Z. Šarapatka, T. Samek, L. Veselý – od 14:15 hod. 

Omluveni: J. M. Kašparů, J. Dědič – odchod 13:46 hod., P. Kysilka – od 14:46 hod. 

 

Sekretariát Rady ČT: P. Dvořáková 

Předsedající:   R. Kühn 

Hosté:  P. Dvořák, M. Karas 

 

 

 

Program jednání:  

 

1. Zahájení 

2. Volba návrhové komise 

3. Majetkoprávní vztahy vlastnictví pozemků TS Ostrava 

Žádost generálního ředitele ČT o schválení kupní smlouvy a smlouvy o směně pozemků TS 

Ostrava po obdržení doplňujících informací k dané problematice 

4. Různé 

5. Závěr 

 

 

1) Schválení programu jednání, zahájení 

 

Usnesení č. 229/19/20: Rada po projednání schvaluje program jednání v navrženém znění. 

(13:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 

 

2) Volba návrhové komise 

 

Usnesení č. 230/19/20: Rada volí návrhovou komisi ve složení radní Hana Lipovská a Vladimír 

Karmazín a pověřuje ji ověřením tohoto zápisu. 

 (13:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 

 

3) Majetkoprávní vztahy vlastnictví pozemků TS Ostrava 

  Žádost generálního ředitele ČT o schválení kupní smlouvy a smlouvy o směně pozemků TS 

Ostrava po obdržení doplňujících informací k dané problematice 

 

Usnesení č. 231/19/20: Rada České televize po předchozím projednání bere na vědomí záměr 

generálního ředitele nakládat s nemovitostmi v katastrálním území Moravská Ostrava spočívající v 

realizaci zákonného předkupního práva k pozemkům parc.č. 637/3 a 637/4 ve vlastnictví paní Lindy 

Jean Avram a paní Patricie Nikoly Jobic, na kterých stojí budova č.p. 2892 ve vlastnictví České 

televize, který nevyžaduje předchozí souhlas Rady České televize podle ustanovení § 9 odst. 8 

zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi ve znění pozdějších předpisů.  

 (13:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 
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Usnesení č. 232/19/20: Rada České televize po předchozím projednání uděluje v souladu s ust. § 9 

odst. 8 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, předchozí souhlas 

s uzavřením Smlouvy o směně nemovitostí a zřízení služebností s panem Simonem Pelikánem, 

jejímž předmětem je směna pozemků parc. č. 622/3 a parc.č. 635/4 ve vlastnictví České televize za 

části pozemků parc.č. 635/1 a 635/3 ve vlastnictví pana Simona Pelikána a zřízení služebností, 

přičemž Česká televize získá služebnost cesty přes pozemek parc.č. 635/3 na pozemek přiléhající 

budově č.p. 2892 (vzniklý oddělením od pozemků p. č. 635/1 a 635/3), služebnost inženýrských sítí a 

umístění požární plochy na pozemku vzniklém oddělením od pozemků p. č. 635/1 a 635/3 a pan 

Simon Pelikán získá služebnost cesty přes pozemek p. č. 635/5 na pozemek p. č. 635/3 a služebnost 

průchodu přes budovu č.p. 2892 do budovy č. p. 134. 

 (13:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 

Usnesení č. 233/19/20: Rada České televize konstatuje, že souhlas se směnou v Usnesení č. 

232/19/20 udělila i na základě informace, že součástí směny bude i doplatek pana Simona Pelikána 

ve výši 1. 320. 000 Kč ve prospěch České televize vycházející z této směny pozemků. 

 (9:0:4) Návrh byl přijat. Z. Šarapatka, T. Samek, R. Kühn, M. Doktor se zdrželi hlasování. 

 

 

4) Různé 

 

Program 20. jednání Rady ČT v roce 2020, které se uskuteční ve středu dne 25. 11. 2020 od 13:00 

hod. v Praze, bude upřesněn v pozvánce. 

 

 

5) Závěr  

 

 

 

 

 

              René Kühn 

        předseda Rady ČT 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

 

 

 

Ing. Hana Lipovská, Ph.D.      Mgr. Vladimír Karmazín 

 
 
 

 
 
 
 
 

Tento zápis je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 


