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Zpráva pro veřejnost z 61. zasedání  

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

které se konalo dne 16. 9. 2020 

 

Ve středu dne 16. září 2020 se v zasedací místnosti Filozofické fakulty JU v objektu Filozofické fakulty 

a Rektorátu JU uskutečnilo v pořadí již 61. zasedání Správní rady JU, které bylo třetím řádným 

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

čímž byla Správní rada JU usnášeníschopná. 

Správní rada JU na svém 61. řádném zasedání vydala, v souladu s § 15 odst. 1 zákona o vysokých 

školách, níže uvedené předchozí písemné souhlasy: 

1. Předchozí písemný souhlas č. 471 k uzavření smlouvy o zřízení věcných břemen (služebnost 

stezky a služebnost cesty dle § 1274 a § 1276 z. č. 89/2012 Sb.) v rozsahu celé parcely p. č. 186/5 

v katastrálním území Týn nad Vltavou, ve prospěch Jihočeské univerzity v Českých 

Budějovicích. 

2. Předchozí písemný souhlas č. 472 k uzavření dohody o změně smlouvy o uzavření budoucí 

smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnost stezky a služebnost cesty dle § 1274 a § 1276 

z. č. 89/2012 Sb.) po p. č. 760/4, p. č. 760/46, p. č. 760/10 a p. č. 760/32  v katastrálním území 

Boršov nad Vltavou, ve prospěch Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Dodatek č. 1. 

3. Předchozí písemný souhlas č. 473 k uzavření smlouvy kupní upravující podmínky prodeje 

nemovitého majetku ve vlastnictví Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích statutárnímu 

městu České Budějovice - p. č. 1928/13 ost. pl. o výměře 568 m2 v obci České Budějovice, 

v katastrálním území České Budějovice 2. 

4. Předchozí písemný souhlas č. 474 k uzavření smlouvy kupní upravující podmínky prodeje 

nemovitého majetku ve vlastnictví Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích panu Jiřímu 

Návarovi - pozemek p. č. 42 ost. pl. o výměře 287 m2 v obci České Budějovice, v katastrálním 

území Haklovy Dvory. 

5. Předchozí písemný souhlas č. 475 k uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému 

břemeni - služebnosti inženýrské sítě ve prospěch statutárního města České Budějovice, pro 

účely uložení a provozování kabelového rozvodu silničního světelného zařízení (v rámci úpravy 

křižovatky Branišovská – J. Opletala). Dotčené pozemky p. č. 1289/2, 1984/118, 1984/119, 

2061/13 v katastrálním území České Budějovice 2. 

6. Předchozí písemný souhlas č. 476 k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva 

odpovídajícího věcnému břemeni - služebnosti inženýrské sítě ve prospěch statutárního města 

České Budějovice, pro realizaci stavby „ČB, Pasovská ulice - kanalizace“. Dotčené pozemky 

p. č. 1619, p. č. 1606/6, p. č. 1606/2, p. č. 1620/1 a p. č. 1620/2 v katastrálním území České 

Budějovice 2 (areál stadionu JU). 
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7. Předchozí písemný souhlas č. 477 k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva 

odpovídajícího věcnému břemeni - služebnosti inženýrské sítě ve prospěch OPTIMALIST, a.s. 

a PAT-INVEST, a.s. pro realizaci stavby dešťové kanalizace DN 500 na pozemku p. č. 769/4 v obci 

a katastrálním území Boršov nad Vltavou. 

SR JU v souladu s § 15 odst. 2 písm. b) zákona o vysokých školách schválila návrh Rozpočtu JU na rok 

2020, předložený v podobě finančního plánu (formou zjednodušeného výkazu zisku a ztráty), a návrh 

Střednědobého výhledu JU na roky 2021 – 2022. Podkladem pro sestavení finančního plánu za JU jako 

celek jsou dílčí plány jednotlivých součástí JU. Střednědobý výhled je pak sestaven tak, aby zohlednil 

známé či očekávané dopady vývoje státního rozpočtu v oblasti financování vysokých škol a výzkumu 

a vývoje, tedy dvou oblastí s největším vlivem na příjmovou část rozpočtu JU. Střednědobý výhled dále 

vychází také z ekonomické a finanční situace JU. 

Ing. J. Kubeš seznámil přítomné členy SR JU s průběhem semináře Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy ČR pořádaného pro předsedy správních rad vysokých škol na téma strategických 

dokumentů vysokých škol na období 2021+.  

SR JU doporučila další postup nakládání s pozůstalostí v Týně nad Vltavou. 

Příští zasedání SR JU je plánováno na listopad 2020. Přesné datum bude oznámeno v dostatečném 

časovém předstihu.   

 

  Mgr. Ing. Miroslav Šimek v. r. 

 předseda SR JU 

 

V Českých Budějovicích dne 24. 9. 2020 

 

zapsala: Ing. Lenka Smítalová 

 


