
 

 
 

   

 
Zpráva pro veřejnost z 55. zasedání  

Správní rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (SpR JU),  
které se konalo dne 5. 12. 2018 

 
 
Ve středu dne 5. prosince 2018 se v zasedací místnosti Rektorátu JU v objektu 
Filozofické fakulty a Rektorátu JU uskutečnilo v pořadí již 55. zasedání Správní rady 
JU, které bylo zároveň čtvrtým řádným zasedáním Správní rady JU v roce 2018. 
Zasedání se zúčastnilo devět z dvanácti členů Správní rady JU, čímž byla Správní 
rada JU usnášeníschopná. 
 
V období mezi 54. a 55. řádným zasedáním Správní rady JU se uskutečnila dvě 
elektronická hlasování Správní rady JU. Výsledkem těchto hlasování, která probíhala 
v období od 5. do 9. listopadu 2018 a od 14. do 27. listopadu 2018, bylo 
projednání/schválení těchto materiálů: 

1) Návrh Institucionálního plánu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na období 
2019-2020. Předložený návrh byl projednán dle § 15 odst. 3 zákona o vysokých 
školách. 

2) Návrh rozpočtu JU na rok 2018 předkládaný v podobě finančního plánu (formou 
zjednodušeného výkazu zisku a ztráty) spolu se Střednědobým výhledem JU na léta 
2019-2020 a Pozměňovací návrh rektora JU na rozdělení části příspěvku pro VVŠ, 
která připadá na JU z objemu prostředků schválených jako navýšení rozpočtu VVŠ pro 
rok 2018. Předložené návrhy byly schváleny dle § 15 odst. 2 písm. b) zákona  
o vysokých školách. 

Správní rada JU na svém 55. řádném zasedání vydala, v souladu s § 15 odst. 1 zákona  
o vysokých školách, níže uvedené předchozí písemné souhlasy: 

1) Předchozí písemný souhlas č. 437 k uzavření smlouvy kupní upravující podmínky 
výkupu nemovitého majetku do vlastnictví JU od manželů pana Ing. Julia Szabó a paní 
Alžběty Szabóové – pozemek st.p.č. 631 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 146 m2 
v KÚ Vodňany, jehož součástí je jiná stavba bez č. popisného a č. evidenčního. 

2) Předchozí písemný souhlas č. 438 k nabytí veškerého nemovitého majetku zapsaného 
na LV 1834 pro obec Týn nad Vltavou, v KÚ Týn nad Vltavou v dědictví pozůstalosti 
po panu Vladimíru Hajdukovi. Předmětem dědictví je tento nemovitý majetek: 

• st.p.č. 643 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 116 m2; součástí pozemku je 
stavba RD č.p. 664, který vznikl přestavbou původní stodoly, v KN je dosud 
zapsána zemědělská stavba bez č. popisného. 

• p.č. 186/2 trvalý travní porost o výměře 212 m2; fakticky „dvůr“ s drobnými 
stavbami příslušenství.  

• p.č. 186/3 orná půda o výměře 1 976 m2; fakticky pastvina s přístřešky pro ovce.   

• p.č. 186/4 orná půda o výměře 388 m2 a p.č. 186/6 orná půda o výměře 619 m2; 
fakticky travnaté plochy „zahrady“ tvořící funkční celek se stavbou RD č.p. 664. 

3) Předchozí písemný souhlas č. 439 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemku ve vlastnictví JU – p.č. 
1378/1 v KÚ České Budějovice 2 pro realizaci stavby „SEK České Budějovice – Na Zlaté 
stoce“. Budoucím oprávněným z věcného břemene je společnost UPC Česká 
republika, s.r.o.  
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4) Předchozí písemný souhlas č. 440 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemcích ve vlastnictví JU – p.č. 
1299/8, 1299/6, 1299/1, 1299/4, 1293/1, 1298, 1296/1 a 1297/1 v KÚ České 
Budějovice 2 pro realizaci stavby „ČB, JČU – Kampus výměna VN kabelu“. Budoucím 
oprávněným z věcného břemene je společnost E.ON Distribuce, a.s.  

Správní rada JU dále přijala informaci rektora JU doc. T. Machuly o podílu a struktuře 
externích zdrojů v rozpočtu univerzity a počtech a struktuře badatelských projektů 
získaných jednotlivými fakultami JU v roce 2018.  
 
Správní rada JU také vyjádřila podporu představenému záměru vstupu JU, resp. 
Zemědělské fakulty JU do nově vznikající společnosti, v rámci které by fakulta 
prováděla smluvní výzkum v oblasti pyrolytického spalování odpadu. Po kompletaci 
podkladových materiálů bude tento záměr předložen Správní radě JU k projednání 
dle § 15 odst. 1 písm. d) zákona o vysokých školách. 
 

 
 
 Mgr. Ing. Miroslav Šimek v. r. 
 předseda SpR JU 

 
V Českých Budějovicích dne 7. 12. 2018 


