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Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

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

 
 
 

 
 
 
 
Členové Správní rady JU 

 
 

V Českých Budějovicích dne 12. dubna 2010 
 
 
 
Věc:  Pozvánka na 33. zasedání Správní rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 
 
 
Vážené kolegyně, 
Vážení kolegové, 
 

dovoluji si Vás pozvat na 33. zasedání Správní rady Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích, které se bude konat ve čtvrtek dne 29. dubna 2010 od 15:30 hodin v zasedací 
místnosti rektorátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (nová budova Filozické 
fakulty a rektorátu JU) , Branišovská 31a, 370 05 České Budějovice, 3. patro, č. dv. 003.  
 
 
Program jednání: 
1. Projednání programu zasedání SpR JU; 
2. Informace o změnách ve složení Správní rady JU; 
3. 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 
HAV-BAU s.r.o. - Přípojka kanalizace, vodovodu, kabelového vedení elektro NN, 
plynovodu, teplovodu a přípojka ELSAT (Předchozí písemný souhlas č. 249); 

4. 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. 1239/2 a 1272/1 v KÚ České Budějovice 2 ve prospěch 
společnosti ČD – Telematika a.s. - Optické připojení Jihočeské univerzity, Branišovská 
ul. v Českých Budějovicích (Předchozí písemný souhlas č. 250); 

5. 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. PK 3052 díl 2 v KÚ Hněvkovice u Týna nad Vltavou ve 
prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s. - Hněvkovice, kabel NN - plavební komora  
u jezu Hněvkovice (Předchozí písemný souhlas č. 251); 

6. 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. 1928/14 v KÚ České Budějovice 2 ve prospěch 
společnosti E.ON Distribuce, a.s. - ZTV Za Stromovkou II (Předchozí písemný souhlas  
č. 252); 

7. Projednání návrhu na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva 
odpovídajícího věcnému břemenu na pozemcích ve vlastnictví Jihočeské univerzity 
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v Českých Budějovicích - p.č. 40/1, 23/1, 36/1 a 37/1 v KÚ Haklovy Dvory ve prospěch 
společnosti E.ON Distribuce, a.s. - Č.B. Haklovy Dvory, kabelizace NN (Předchozí 
písemný souhlas č. 253); 

8. Projednání návrhu na uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu 
na pozemku ve vlastnictví Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích - p.č. KN 1120, 
a p.č. PK 1120 v KÚ Netěchovice ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s. - 
Netěchovice, p. Mála, kabel NN (Předchozí písemný souhlas č. 254); 

9. Projednání návrhu na uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu 
na pozemku ve vlastnictví Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích - p.č. 1961/2 
v KÚ České Budějovice 2 ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s. - Č. Budějovice 
ZTV Švábův Hrádek, kabel NN (Předchozí písemný souhlas č. 255); 

10. Projednání návrhu na uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu 
na pozemcích ve vlastnictví Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích - p.č. 1296/1 a 
1296/12 v KÚ České Budějovice 2 ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s. -  
Č. Budějovice, ZTV Za Stromovkou I - VN, TS, NN – 1. část (Předchozí písemný souhlas  
č. 256); 

11. Projednání návrhu na uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu 
na pozemcích a v budově ve vlastnictví Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích - 
p.č. 2061/13, 1289/2, 1289/6, 1289/3 a budova č.p. 1645 na pozemku p.č 1289/3 v KÚ 
České Budějovice 2 ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s. - Dostavba 
univerzitního kampusu. (Předchozí písemný souhlas č. 257); 

12. Projednání návrhu na uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu 
na pozemcích ve vlastnictví Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích - p.č. 1289/2, 
1289/3, 1289/6 a 2061/13 v KÚ České Budějovice 2 ve prospěch společnosti Teplárna  
České Budějovice, a.s. - Dostavba univerzitního kampusu (Předchozí písemný souhlas  
č. 258); 

13. Projednání návrhu na uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu 
na pozemcích ve vlastnictví Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích - p.č. 2061/13, 
2905, 1289/6 a 1289/2 v KÚ České Budějovice 2 ve prospěch společnosti Dopravní 
podnik města České Budějovice, a.s. - Informační systém pro cestující MHD v Českých 
Budějovicích (Předchozí písemný souhlas č. 259); 

14. Projednání návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch 
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na pozemku ve vlastnictví statutárního 
města České Budějovice - p.č. KN 2061/11 v KÚ České Budějovice 2 - Dostavba 
univerzitního kampusu (Předchozí písemný souhlas č. 260); 

15. Projednání návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch 
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na pozemcích ve vlastnictví Biologického 
centra AV ČR, v.v.i. - p.č. KN 1984/4 a 1984/33 v KÚ České Budějovice 2 - Dostavba 
univerzitního kampusu (Předchozí písemný souhlas č. 261); 

16. Projednání návrhu na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva 
odpovídajícího věcnému břemenu ve prospěch Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích na pozemku ve vlastnictví Biologického centra AV ČR, v.v.i. - p.č. 1984/4 
v KÚ České Budějovice 2 - Rozvoj výzkumných a výukových kapacit pro přírodovědné a 
technické obory JU (Předchozí písemný souhlas č. 262); 

17. Projednání návrhu na přistoupení JU do zájmového sdružení právnických osob 
„Regionální potravinářský klastr – Chutná hezky. Jihočesky“ (Předchozí písemný souhlas 
č. 263); 

18. Projednání Výroční zprávy o činnosti JU za rok 2009; 
19. Projednání Výroční zprávy o hospodaření JU za rok 2009; 
20. Informace o Rozpočtu JU v roce 2010; 
21. Informace o záměru prodeje nepotřebného majetku JU – objekt Pedagogické fakulty JU 

v ul. Na Sadech 10; 
22. Různé. 
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S pozdravem 
 

Ing. Vladimír Jandík v.r. 
      předseda SpR JU 

 
 
 
 
 

Budova Filozofické fakulty a rektorátu Jihočeské univerzity, 
Branišovská 31a, České Budějovice 

 
 

 
Vzhledem k omezenému počtu parkovacích míst před budovou Filozofické fakulty a rektorátu 
JU si Vám dovolujeme doporučit používat parkoviště vedle koleje K4 a budovy „Bobík“, na 
které je příjezd z ulice Na Sádkách.  
 
 
Za správnost: Tomáš Klimpera 
 


