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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 1. dubna 2009 
 
 
 
Věc:  Pozvánka na 31. zasedání Správní rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 
 
 
Vážená kolegyně, 
Vážení kolegové, 
 

dovoluji si Vás pozvat na 31. zasedání Správní rady Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích, které se bude konat v úterý dne 14. dubna 2009 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. Volba předsedy a místopředsedů SpR JU na dvouleté funkční období; 
3. Projednání Výroční zprávy o činnosti JU za rok 2008; 
4. Projednání Výroční zprávy o hospodaření JU za rok 2008; 
5. Informace o Rozpočtu JU v roce 2009; 
6. Projednání návrhu na prodej p.č. 687/1 v KÚ Zborov společnosti Agrom spol. s r.o. 

(Předchozí písemný souhlas č. 204);  
7. Projednání návrhu na prodej p.č. 178/2 v KÚ České Budějovice 4 statutárnímu městu 

České Budějovice (Předchozí písemný souhlas č. 205);  
8. Projednání návrhu na prodej p.č. 1149/4 a p.č. 2521/2 v KÚ Zborov městysu Ledenice 

(Předchozí písemný souhlas č. 206);  
9. Projednání návrhu na uzavření směnné smlouvy mezi Jihočeskou univerzitou v Českých 

Budějovicích a statutárním městem České Budějovice - pozemky v KÚ České 
Budějovice 2 (Předchozí písemný souhlas č. 207);  

10. Projednání návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích ve 
vlastnictví Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích - p.č. 1272/1 a 2061/13 v KÚ 
České Budějovice 2 ve prospěch společnosti Dopravní podnik města České Budějovice, 
a.s. (Předchozí písemný souhlas č. 208); 

11. Projednání návrhu na uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu 
na pozemku ve vlastnictví Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích - p.č. 389/2 
v KÚ Vodňany ve prospěch skupiny vlastníků zahrádek (Předchozí písemný souhlas č. 
209); 
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12. Projednání návrhu na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na 

pozemcích ve vlastnictví Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích - p.č. KN 188 a 
p.č. KN 178/4 v KÚ České Budějovice 4 ve prospěch společnosti Teplárna České 
Budějovice, a.s. (Předchozí písemný souhlas č. 210); 

13. Projednání návrhu na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na 
pozemku ve vlastnictví Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích - p.č. 188 v KÚ 
České Budějovice 4 ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 
(Předchozí písemný souhlas č. 211); 

14. 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. 2714/3 v KÚ České Budějovice 6 ve prospěch společnosti 
E.ON Distribuce, a.s. (Předchozí písemný souhlas č. 212); 

15. Projednání návrhu na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva 
odpovídajícího věcnému břemenu na pozemcích ve vlastnictví Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích - p.č. 1272/1 a p.č. 1239/2 v KÚ České Budějovice 2 ve 
prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s. (Předchozí písemný souhlas č. 213); 

16. 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. 214); 

17. 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. 1533/1 v KÚ České Budějovice 2 ve prospěch společnosti 
E.ON Distribuce, a.s. (Předchozí písemný souhlas č. 215); 

18. Projednání návrhu na majetkoprávní vypořádání garáží fyzických osob nacházejících se 
ve vnitřním areálu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích – směnné smlouvy a 
smlouvy o zřízení věcného břemene přístupu a příjezdu (Předchozí písemné souhlasy            
č. 216 – 224). 

19. Různé. 
 
 
 

S pozdravem 
 

JUDr. Petr Dušek v.r. 
      předseda SpR JU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za správnost: Tomáš Klimpera 
 


