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Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Správní rada 
Branišovská 31 - 370 05 České Budějovice, tel.: 389 032 026, e-mail: klimpera@jcu.cz 

 
 
 

 
 
 
Členové Správní rady JU 

 
 

V Českých Budějovicích dne 6. února 2008 
 
 
 
Věc:  Pozvánka na 28. zasedání Správní rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 
 
 
Vážená kolegyně, 
Vážení kolegové, 
 

dovoluji si Vás pozvat na 28. zasedání Správní rady Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích, které se bude konat v úterý dne 19. února 2008 od 15:30 hodin v zasedací 
místnosti Rektorátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v Aule JU (přízemí 
budovy „Bobík“), Studentská 23, 370 05 České Budějovice.  
 
 
Program jednání: 
1. Projednání programu zasedání SpR JU; 
2. Rekapitulace hlasování per rollam – říjen a prosinec 2007; 
3. Informace o průběhu výběrového řízení na dodavatele stavby budov Filozofické fakulty 

s rektorátem JU a univerzitní knihovny; 
4. Představení urbanistické studie kampusu JU; 
5. Projednání návrhu na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na 

pozemku Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích - p.č. PK 3314/3 v KÚ 
Hněvkovice u Týna nad Vltavou ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s. 
(Předchozí písemný souhlas č. 172); 

6. Projednání návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch 
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na pozemku p.č. KN 936/1 a p.č. PK 1255 
díl 2 v obci a KÚ Horní Planá (Předchozí písemný souhlas č. 173); 

7. Projednání návrhu na úplatné nabytí majetku Jihočeskou univerzitou v Českých 
Budějovicích od pana Lukáše Plachty – bytová jednotka č. 1030/13 v bytovém domě č.p. 
1030 na st.p.č. 1931 v obci a KÚ Vodňany (Předchozí písemný souhlas č. 174); 

8. Projednání záměru zřídit předkupní právo jako věcné právo dle § 603, odst. 2, 
občanského zákoníku pro budoucího nájemce Vědeckotechnického parku České 
Budějovice, a to „Smlouvou o budoucí smlouvě o nájmu nemovitostí a jejich správě za 
současného zřízení předkupního práva pro nájemce, jako věcného práva dle § 603, odst. 
2, obč. zák.“ (Předchozí písemný souhlas č. 175);  

9. Projednání návrhu na darování souboru nemovitého majetku v obci a KÚ Bechyně – 
Školícího střediska Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích do majetku Jihočeského kraje (Předchozí písemný souhlas č. 176);  
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10. Projednání návrhu na prodej budovy č.p. 1267/10 na náměstí Bratří Čapků se st.p.č. 2799                        
v KÚ České Budějovice 7 společnosti Reality CB s.r.o. (Předchozí písemný souhlas č. 
177); 

11. Různé 
 
 

S pozdravem 
JUDr. Petr Dušek v.r. 
      předseda SpR JU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy (k dispozici k 6. 2. 2008):  
1. Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku Jihočeské 

univerzity v Českých Budějovicích - p.č. PK 3314/3 v KÚ Hněvkovice  u Týna nad Vltavou ve 
prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s. (Předchozí písemný souhlas č. 172); 

2. Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích na pozemku p.č. KN 936/1 a p.č. PK 1255 díl 2 v obci a KÚ Horní Planá 
(Předchozí písemný souhlas č. 173); 

3. Návrh na úplatné nabytí majetku Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích od pana Lukáše 
Plachty – bytová jednotka č. 1030/13 v bytovém domě č.p. 1030 na st.p.č. 1931 v obci a KÚ 
Vodňany (Předchozí písemný souhlas č. 174); 

4. Záměr zřídit předkupní právo jako věcné právo dle § 603, odst. 2, občanského zákoníku pro 
budoucího nájemce Vědeckotechnického parku České Budějovice, a to „Smlouvou o budoucí 
smlouvě o nájmu nemovitostí a jejich správě za současného zřízení předkupního práva pro 
nájemce, jako věcného práva dle § 603, odst. 2, obč. zák.“ (Předchozí písemný souhlas č. 175);  

5. Návrh na darování souboru nemovitého majetku v obci a KÚ Bechyně – Školícího střediska 
Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích do majetku Jihočeského 
kraje (Předchozí písemný souhlas č. 176);  

6. Návrh na prodej budovy č.p. 1267/10 na náměstí Bratří Čapků se st.p.č. 2799 v KÚ České 
Budějovice 7 společnosti Reality CB s.r.o. (Předchozí písemný souhlas č. 177); 

 
 
Za správnost: Tomáš Klimpera 
 


