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Zpráva pro veřejnost z 59. zasedání  

Správní rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (SpR JU),  

které se konalo dne 29. 4. 2020 

 

Ve středu dne 29. dubna 2020 se v zasedací místnosti Rektorátu JU v objektu Filozofické fakulty 

a Rektorátu JU uskutečnilo v pořadí již 59. zasedání Správní rady JU, které bylo prvním řádným 

zasedáním Správní rady JU v roce 2020. Zasedání se zúčastnilo devět z dvanácti členů Správní rady JU, 

čímž byla Správní rada JU usnášeníschopná. 

V období mezi 58. a 59. řádným zasedáním Správní rady JU se uskutečnila dvě elektronická hlasování 

Správní rady JU. Výsledkem těchto hlasování, která probíhala v období od 4. do 10. února 2020 a od 

12. do 23. března 2020, bylo projednání/schválení těchto materiálů: 

1. Návrh na uzavření smlouvy kupní upravující podmínky prodeje souboru nemovitého majetku 

Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích – komplexu bývalého rekreačního a výukového 

zařízení PF JU „Tejmlov“ se stavbou hlavního objektu č. p. 38 na st. p. č. 43 a ostatními 

přináležejícími pozemky p .č. 64/3,  74/1, 74/2,  74/3, 74/4,  75, 76/1, 210, které tvoří s hlavní 

stavbou jednotný funkční celek“ v obci Vacov, katastrálním území Javorník u Stach.  

2. Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě ve 

prospěch E.ON Distribuce, a.s., po realizaci stavby s názvem: „ČB – U Hada, K/1959/4, p. Tupý, 

přípojka NN“, na p. č. 1961/2 v kat. území České Budějovice 2. 

3. Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti 

inženýrské sítě a svodu vody ve prospěch spolku Pomoc Týn nad Vltavou, z. s., pro realizaci 

stavby s názvem: „Venkovská ZOO se zázemím pro dětskou skupinu“, na p. č. 3314/3 v kat. 

území Hněvkovice u  Týna nad Vltavou. 

4. Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti 

inženýrské sítě ve prospěch E. ON Distribuce, a.s., pro realizaci stavby s  názvem: „ Propoj STL 

České Budějovice - Kněžské dvory (ul. A. Trägera a  Nemanická) KÚ České Budějovice 3“, na p.č. 

4725/9 a 1121/1. 

5. Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti 

inženýrské sítě ve prospěch E. ON Distribuce, a.s., pro realizaci stavby s názvem: „Vodňany- 

Říční, Jih. univerzita: NN příp. kab“, na st. p. č. 631 v  kat. území Vodňany. 

6. Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě ve prospěch 

statutárního města České Budějovice, po realizaci stavby s názvem: „České Budějovice, Na 

Sádkách - kanalizace“, na parcelách p. č. 1606/2, p. č. 1606/6, p. č. 1606/7 a p. č. 1620/1 v kat. 

území České Budějovice 2. 

7. Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (Smlouva o budoucí 

služebnosti) – služebnosti inženýrské sítě osvětlení okružní křižovatky a zřízení přístupové 
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komunikace uzavíraná s investorem a nájemcem, kterým je Jihočeský kraj, uzavíraná 

prostřednictvím organizace hospodařící s majetkem kraje, kterou je Správa a údržba silnic 

Jihočeského kraje, pro realizaci stavby: „Jižní tangenta České Budějovice (km 0,000 - km 2,706), 

okr. ČB“, na p. č. 721/27, p. č. 714/73 a p. č. 714/75, v kat. území Boršov nad Vltavou. 

Předložené návrhy byly schváleny dle § 15 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách. 

8. Vyjádření k naplnění Institucionálního plánu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na 

období 2019-2020 za rok 2019.  

V souladu s pravidly Vyhlášení institucionálního programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2019-

2020 vydala SpR JU vyjádření k naplnění Institucionálního plánu JU za rok 2019.  

Členové SpR JU byli informováni, že s účinností od 20. října 2020 jmenoval ministr školství, mládeže a 

tělovýchovy na návrh rektora JU do druhého funkčního období Ing. J. Bočka. Předseda SpR JU Mgr. Ing. 

M. Šimek přivítal nového člena SpR JU Ing. I. Moravce, který se poprvé účastnil řádného zasedání SpR 

JU a v krátkosti se představil. Dále předseda SpR JU Mgr. Ing. M. Šimek přítomné členy SpR JU 

informoval, že novým tajemníkem byla s účinností od 28. dubna 2020 jmenována Ing. Lenka Smítalová, 

vedoucí Útvaru pro strategii a rozvoj Rektorátu JU (e-mail: smitalova@jcu.cz; tel.: 389 032 051, mobil: 

602 424 196), která nahradila Ing. Tomáše Lysenko-Chvílu.   

Správní rada JU na svém 59. řádném zasedání vydala, v souladu s § 15 odst. 1 zákona o vysokých 

školách, níže uvedené předchozí písemné souhlasy: 

1. Předchozí písemný souhlas č. 466 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene -služebnosti inženýrské sítě ve prospěch E. ON Distribuce, a.s., pro realizaci stavby s 

názvem: „ ČB, Nemanická K/1116 byt. dům - kabel NN“ na p. č. 1121/11 v kat. území České 

Budějovice 3. 

2. Předchozí písemný souhlas č. 467 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene – služebnosti inženýrské sítě ve prospěch STARNET, s.r.o. , pro pokládku datových 

kabelů v HDPE chráničkách na p. č. 1931/1, 1933/2 a p. č. 1984/81  v kat. území České 

Budějovice.  

Správní rada JU na svém 59. řádném zasedání schválila, v souladu s § 15 odst. 2 zákona o vysokých 

školách, návrh Rozpočtu JU na rok 2020, předložený rektorem JU v podobě první etapy procesu tvorby 

a schvalování rozpočtu JU na rok 2020. Tento návrh byl Správní radě JU předložen po jeho předchozím 

schválení v Akademickém senátu JU dne 21. dubna 2020. V rámci projednávání tohoto bodu seznámil 

emeritní rektor JU doc. T. Machula a kvestorka Ing. J. Valentová členy Správní rady JU se způsobem 

konstrukce rozpočtu a jeho jednotlivými složkami. Členové Správní rady JU ocenili konstrukci 

„Metodiky rozpočtu JU 2020“ včetně parametrů, které jsou v této metodice obsaženy, přehlednost 

a srozumitelnost předloženého materiálu. 

SpR JU byla dále seznámena se záměrem směny pozemků s městem České Budějovice v rámci 

probíhající přípravy rekonstrukce objektu Na Mlýnské stoce a postupem, kterým by tato směna měla 

být realizována. SpR JU byl rovněž představen zájem o odkup pozemků ve vlastnictví JU ze strany města 

České Budějovice.  
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Příští zasedání SpR JU je plánováno na červen 2020. Přesné datum bude oznámeno v dostatečném 

časovém předstihu.   

 

  Mgr. Ing. Miroslav Šimek v. r. 

 předseda SpR JU 

 

V Českých Budějovicích dne 6. 5. 2020 

 

zapsala: Ing. Lenka Smítalová 

 


