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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 21. září 2009 
 
 
 
Věc:  Pozvánka na 32. zasedání Správní rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 
 
 
Vážená kolegyně, 
Vážení kolegové, 
 

dovoluji si Vás pozvat na 32. zasedání Správní rady Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích, které se bude konat v úterý dne 8. října 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. Rekapitulace hlasování per rollam – duben 2009; 
3. Projednání Aktualizace Dlouhodobého záměru JU pro rok 2010; 
4. Projednání návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku ve 

vlastnictví Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích - p.č. 389/2 v KÚ Vodňany ve 
prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s., pro stavbu „Vodňany: Ke Kulovatému, 
lokalita chat – kabelové vedení NN“ (Předchozí písemný souhlas č. 235); 

5. Projednání návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku ve 
vlastnictví Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích - p.č. 389/2 v KÚ Vodňany ve 
prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s., pro stavbu „Vodňany, chaty Ke Kulovatému 
– kabelové vedení NN, 2. etapa“ (Předchozí písemný souhlas č. 236); 

6. Projednání návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku ve 
vlastnictví Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích - p.č. 344/3 v KÚ Vodňany ve 
prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s., pro stavbu „Vodňany, Zátiší – úprava TS, 
vedení NN“ (Předchozí písemný souhlas č. 237); 

7. Projednání návrhu na uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu 
ve prospěch Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na PK p.č. 3236/2, p.č. 3260/2 
a 3237/1 v KÚ Hradce u Homol – zajištění přístupu a příjezdu k areálu ZSF JU 
v Hradcích u Homol (Předchozí písemný souhlas č. 238); 

8. 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. 1183/9 v KÚ České Budějovice 3 ve prospěch společnosti 
E.ON Distribuce, a.s., pro stavbu „České Budějovice, Pražská, parc.č. 1183/5, p. Pígl – 
kabel NN“ (Předchozí písemný souhlas č. 239); 
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9. Projednání návrhu na prodej části p.č. 1928/2 nově oddělené geometrickým plánem jako 
p.č. 1928/15 a p.č. 1928/16 v KÚ České Budějovice 2 společnosti TROLLS, s.r.o. 
(Předchozí písemný souhlas č. 240);  

10. Projednání návrhu na prodej pozemků PK p.č. 2979/2 díl 2 a p.č. 2979/3 díl 2 v KÚ 
Hněvkovice u Týna nad Vltavou panu Jiřímu Netíkovi (Předchozí písemný souhlas č. 
241);  

11. Projednání návrhu na úplatné nabytí majetku Jihočeskou univerzitou v Českých 
Budějovicích od paní Bohumily Šefčíkové a PhDr. Věnceslavy Fišerové – soubor 15 
pozemků v obci a KÚ Vodňany (Předchozí písemný souhlas č. 242);  

12. Projednání návrhu na úplatné nabytí majetku Jihočeskou univerzitou v Českých 
Budějovicích od paní Vlasty Rohové a pana Václava Altmana - bytová jednotka  
č. 1036/9 v bytovém domě č.p. 1036, 1037 na st.p.č. 1937/1, 1937/2 a st.p.č. 1938 v obci 
a KÚ Vodňany (Předchozí písemný souhlas č. 243);  

13. Projednání návrhu na uzavření smlouvy směnné a smlouvy o zřízení věcného břemene 
s panem Zdeňkem Žákem a paní MUDr. Danuší Žákovou – součást majetkoprávního 
vypořádání garáží ve vlastnictví fyzických osob v areálu Jihočeské univerzity           
v Českých Budějovicích v KÚ České Budějovice 2 (Předchozí písemný souhlas č. 244); 

14. Projednání návrhu na uzavření smlouvy směnné a smlouvy o zřízení věcného břemene 
s panem Janem Červenkou – součást majetkoprávního vypořádání garáží ve vlastnictví 
fyzických osob v areálu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v KÚ České 
Budějovice 2 (Předchozí písemný souhlas č. 245); 

15. Projednání návrhu na uzavření smlouvy směnné a smlouvy o zřízení věcného břemene 
s paní Ing. Jaroslavou Vobrovou – součást majetkoprávního vypořádání garáží ve 
vlastnictví fyzických osob v areálu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v KÚ 
České Budějovice 2 (Předchozí písemný souhlas č. 246); 

16. Projednání návrhu na uzavření smlouvy směnné a smlouvy o zřízení věcného břemene 
s paní doc. Ing. Darjou Holátovou, Ph.D. – součást majetkoprávního vypořádání garáží ve 
vlastnictví fyzických osob v areálu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v KÚ 
České Budějovice 2 (Předchozí písemný souhlas č. 247); 

17. Různé. 
 
 
 

S pozdravem 
 

Ing. Vladimír Jandík v.r. 
      předseda SpR JU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za správnost: Tomáš Klimpera 


