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Členové Správní rady JU 

 

V Českých Budějovicích dne 9. prosince 2002   
 

 

Věc:  Pozvánka na 15. zasedání Správní rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

 

Vážení pánové, 

 

dovoluji si Vás pozvat na 15. zasedání Správní rady Jihočeské univerzity v Českých 

Budějovicích, které se bude konat v pondělí dne 16. prosince 2002 od 15.00 hodin v zasedací 

místnosti rektorátu, Branišovská 31, České Budějovice, 2. patro, č. dv. 222. 

 

 

Program jednání: 

 

1. Projednání návrhu prodeje parcely v KÚ Boršov nad Vltavou společnosti Evident-Invest, a.s.  

2. Projednání návrhu prodeje parcely v KÚ Srubec obci Srubec.   

3. Projednání návrhu o zřízení věcného břemene (pozn.: vydán předchozí písemný souhlas č. 24 -   

smlouva o smlouvě budoucí).   

4. Projednání návrhu prodeje pozemků v KÚ Nová Ves (pozn.: k p.č. 585/1 díl 1, vydán 

předchozí písemný souhlas č. 34, změna na straně kupujícího). 

5. Projednání návrhu nabytí majetku podle  § 2 odst. 7 zák. č. 569/1991 Sb. v platném znění.  

6. Různé 

- Přehled o průběhu akcí, ke kterým byl vydán předchozí písemný souhlas na 10., 11., 12., 13. 

a 14. zasedání SpR JU 

  

 

 

S pozdravem 

 

Ing. Václav Hanke, CSc. 

      předseda SpR JU 
 
 

 

 

Přílohy:  

1. Návrh prodeje parcely katastru nemovitostí p.č. 760/4 ostatní plocha - komunikace o výměře 7916 m2 

v obci a katastrálním území Boršov nad Vltavou společnosti Evident - Invest, a.s. 

 



2. Návrh prodeje parcely katastru nemovitostí p.č. 566, ostatní plocha o výměře 256 m2 v KÚ Srubec 

obci Srubec. 

3. Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene. Žadatel: České radiokomunikace a.s.  

4. Prodej pozemků v KÚ Nová Ves a to: parcely katastru nemovitostí p.č. 505/3, ostatní plocha - silnice 

o výměře 99 m2 a pozemku zjednodušené evidence - původ PK p.č. 585/1 díl 1, ostatní plocha o 

výměře 774 m2. Kupující: Jihočeský kraj - Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. 

5. Návrh nabytí majetku podle § 2 odst. 7 zák. č. 569/1991 Sb. v platném znění. Zpracovna KS a 

kombinovaná porážka a zpracovna masa Kamenný Újezd na st.p.č. 916 a 917 v obci a katastrálním 

území Kamenný Újezd a pozemek ve zjednodušené evidenci - původ PK p.č. 1823 díl 2, o výměře 

472 m2 tamtéž. 

6. Přehled o průběhu akcí, ke kterým byl vydán předchozí písemný souhlas na 10., 11., 12., 13. a 14. 

zasedání Správní rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. 
 

 

 

 

 

 

Za správnost: Mgr. Andrea Augustinová 


