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Členové Správní rady JU 
 
 
Pozvánka na 57. zasedání Správní rady JU 
 
 
 V Českých Budějovicích dne 28. května 2019 
 
 
Vážení členové Správní rady JU, 
 
dovoluji si Vás pozvat na 57. zasedání Správní rady JU, které se bude konat ve 
středu dne 12. června 2019 od 15.30 hodin v zasedací místnosti Rektorátu JU, 
Branišovská 1645/31a, České Budějovice, 3. patro, č. dv. 03 003.  
 
Program jednání: 
 
1. Projednání programu zasedání SpR JU. 

 
2. Volba předsedy a místopředsedů SpR JU na dvouleté funkční období. 
 
3. Projednání návrhu na uzavření smlouvy kupní upravující podmínky prodeje 

nemovitého majetku ve vlastnictví JU Jihočeskému kraji prostřednictvím Správy 
a údržby silnic Jihočeského kraje – pozemky p.č. 769/38, 721/18, 714/74 a 
714/72 v KÚ Boršov nad Vltavou. 

 
4. Projednání návrhu na uzavření smlouvy kupní upravující podmínky prodeje 

nemovitého majetku ve vlastnictví JU městu Týn nad Vltavou – pozemky p.č. 
3402/30 a 3402/15 v KÚ Hněvkovice u Týna nad Vltavou.  

 
5. Projednání návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – 

služebnosti inženýrské sítě na pozemku ve vlastnictví JU – p.č. 1296/12 v KÚ 
České Budějovice 2 pro realizaci stavby „ČB, Na Sádkách – Připojení VN“ 
(oprávněný z věcného břemene: E.ON Distribuce, a.s.). 

 
6. Projednání návrhu na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemcích ve vlastnictví JU – p.č. 
260/42 a 265/8 v KÚ Haklovy Dvory pro realizaci stavby „Haklovy Dvory 
vodohospodářská část kanalizace a přeložka vodovodu“ (budoucí oprávněný 
z věcného břemene: Statutární město České Budějovice).   

 
7. Projednání návrhu na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemku ve vlastnictví JU – p.č. 420/7 
v KÚ České Budějovice 6 pro realizaci stavby „Optimalizace parovodu v ulici 
Dukelská, České Budějovice“ (budoucí oprávněný z věcného břemene: Teplárna 
České Budějovice, a.s.).  

 
8. Projednání návrhu na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemku ve vlastnictví JU – p.č. 472/3 
v KÚ Vodňany pro realizaci stavby „Odvodňovací potrubí z tenisových kurtů – 
Sportovní areál Blanice“ (budoucí oprávněný z věcného břemene: město 
Vodňany). 
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9. Projednání návrhu na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene – služebnosti inženýrské sítě ve prospěch JU na pozemku – p.č. 1726 
v KÚ Vodňany pro realizaci stavby „Rekonstrukce a změna užívání stodoly na 
st.p.č. 631“ (budoucí povinný z věcného břemene: město Vodňany). 
 

10. Projednání návrhu na uzavření smlouvy kupní upravující podmínky výkupu 
nemovitého majetku do vlastnictví JU od paní MUDr. L. Havránkové – pozemky 
p.č. 234/2 a 3102 v KÚ Vodňany.  

 
11. Projednání Výroční zprávy o činnosti JU za rok 2018. 
 
12. Projednání Výroční zprávy o hospodaření JU za rok 2018. 
 
13. Projednání Dodatku Zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a 

s nimi souvisejících činností JU za rok 2018. 
 
14. Projednání Závěrečné zprávy o dosažení cílů Institucionálního plánu JU za roky 

2016–2018. 
 

15. Různé. 
 

 
 
 
S pozdravem 
 
Mgr. Ing. Miroslav Šimek v. r. 
předseda Správní rady JU  


