
1/2 

 
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 16. září 2008 
 
 
 
Věc:  Pozvánka na 30. zasedání Správní rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 
 
 
Vážená kolegyně, 
Vážení kolegové, 
 

dovoluji si Vás pozvat na 30. zasedání Správní rady Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích, které se bude konat v úterý dne 30. září 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 – červenec 2008; 
3. Projednání Aktualizace Dlouhodobého záměru JU pro rok 2009; 
4. Projednání návrhu na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě směnné a smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene za současného uzavření rezervační smlouvy s paní 
Ing. Radmilou Karešovou, CSc. – vlastníkem garáže se st. p.č. 1279 v areálu Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích v KÚ České Budějovice 2 (Předchozí písemný 
souhlas č. 192);  

5. Projednání návrhu na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě směnné a smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene za současného uzavření rezervační smlouvy s panem 
Zdeňkem Strnadem a paní Marií Strnadovou – vlastníky garáže se st. p.č. 1285 v areálu 
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v KÚ České Budějovice 2 (Předchozí 
písemný souhlas č. 193);  

6. Projednání návrhu na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě směnné a smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene za současného uzavření rezervační smlouvy s  panem 
PhDr. Miroslavem Somrem, DrSc. a paní PaedDr. Radmilou Somrovou, CSc. – 
podílovými spoluvlastníky garáže se st. p.č. 1272/3 v areálu Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích v KÚ České Budějovice 2 (Předchozí písemný souhlas č. 194);  

7. Projednání návrhu na prodej souboru pozemků v KÚ Týn nad Vltavou panu Jiřímu 
Netíkovi (Předchozí písemný souhlas č. 195);  

8. Projednání návrhu na prodej p.č. 673/55 v KÚ Koloděje nad Lužnicí společnosti 
VINDEX JIH s.r.o. (Předchozí písemný souhlas č. 196);  

9. Projednání návrhu na prodej p.č. 225/7 v KÚ České Vrbné společnosti STINGO s.r.o. 
(Předchozí písemný souhlas č. 197);  
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10. Projednání návrhu na úplatné nabytí majetku Jihočeskou univerzitou v Českých 
Budějovicích od paní Ing. Gabriely Motejzíkové – bytová jednotka č. 1042/10 v bytovém 
domě č.p. 1042 na st.p.č. 1942 a st.p.č. 1943 v obci a KÚ Vodňany (Předchozí písemný 
souhlas č. 198);  

11. Projednání návrhu na uzavření směnné smlouvy mezi Jihočeskou univerzitou v Českých 
Budějovicích a manželi panem Janem Jindrou a paní Miroslavou Jindrovou - pozemky 
v KÚ Hradce u Homol (Předchozí písemný souhlas č. 199);  

12. Projednání návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch 
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na p.č. KN 935 a p.č. PK 1253, 1254, 1252, 
1251 a 1255 díl 1 v KÚ Horní Planá (Předchozí písemný souhlas č. 200);  

13. Projednání návrhu na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva 
odpovídajícího věcnému břemenu na pozemku ve vlastnictví Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích - p.č. 1378/1 v KÚ České Budějovice 2 ve prospěch společnosti 
E.ON Distribuce, a.s. (Předchozí písemný souhlas č. 201); 

14. Projednání návrhu na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na 
pozemku Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích – p.č. 2061/13 v KÚ České 
Budějovice 2 ve prospěch společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. (Předchozí 
písemný souhlas č. 202); 

15. Informace o věcném záměru přípravy projektu „II. etapa koncipování JVTP České 
Budějovice“ – účast JU; 

16. Různé 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za správnost: Tomáš Klimpera 
 


