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Zpráva pro veřejnost z 60. zasedání  

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

které se konalo dne 22. 6. 2020 

 

V pondělí dne 22. června 2020 se v zasedací místnosti Rektorátu JU v objektu Filozofické fakulty 

a Rektorátu JU uskutečnilo v pořadí již 60. zasedání Správní rady JU, které bylo druhým řádným 

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

čímž byla Správní rada JU usnášeníschopná. 

Správní rada JU na svém 60. řádném zasedání vydala, v souladu s § 15 odst. 1 zákona o vysokých 

školách, níže uvedené předchozí písemné souhlasy: 

1. Předchozí písemný souhlas č. 468 k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti 

inženýrské sítě na pozemcích ve vlastnictví Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ve 

prospěch E. ON Distribuce, a.s., pro realizaci stavby s názvem: „Vodňany: náhrada TS Říční - TS 

Valcha, kabel VN + NN“ na p. č. 189/1, 472/5 a st. p. č. 299 v kat. území Vodňany. 

2. Předchozí písemný souhlas č. 469 k uzavření smlouvy kupní upravující podmínky prodeje 

nemovitého majetku ve vlastnictví Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích statutárnímu 

městu České Budějovice - p. č. 226/16 ost. pl. o výměře 8 m2 v obci České Budějovice, 

v katastrálním území České Vrbné. 

3. Předchozí písemný souhlas č. 470 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemku ve vlastnictví Jihočeské univerzity v Českých 

Budějovicích ve prospěch Teplárny České Budějovice, a.s., pro realizaci stavby s názvem: 

„Teplovodní odbočka pro objekt Bytového družstva Branišovská 584/25, České Budějovice“, na 

p. č. 1272/1 v kat. území České Budějovice 2. 

SpR JU v souladu s § 15 odst. 2 písm. d) zákona o vysokých školách projednala Výroční zprávu o činnosti 

JU za rok 2019 a Výroční zprávy o hospodaření JU za rok 2019, které vzala na vědomí. Zprávy ve 

stručnosti představil rektor JU prof. B. Jiroušek, který konstatoval, že obě zprávy byly připraveny 

v souladu s požadavky MŠMT na jejich zpracování. Členové SpR JU v této souvislosti ocenili kvalitní 

zpracování Výroční zprávy o hospodaření JU za rok 2019, její přehlednost a srozumitelnost.  

 

SpR JU v souladu s § 15 odst. 2 písm. a) zákona o vysokých školách projednala Dodatek Zprávy 

o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností JU za rok 2019, který 

vzala na vědomí. Materiál ve stručnosti představil rektor JU prof. B. Jiroušek. 

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 opakovaný zájem o odkup pozemků ve vlastnictví JU v Hluboké nad 

Vltavou. SpR JU vzala tuto informaci na vědomí a doporučila postup dalšího jednání. 
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SpR JU byla informována o stavu prodeje souboru nemovitého majetku Jihočeské univerzity v Českých 

Budějovicích – komplexu bývalého rekreačního a výukového zařízení PF JU „Tejmlov“ a o stavu 

dědického řízení, které se týká pozůstalosti v Týně nad Vltavou. 

Příští zasedání SpR JU je plánováno na září 2020. Přesné datum bude oznámeno v dostatečném časovém 

předstihu.   

 

  Mgr. Ing. Miroslav Šimek v. r. 

 předseda SpR JU 

 

V Českých Budějovicích dne 1. 7. 2020 

 

zapsala: Ing. Lenka Smítalová 

 


