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Zpráva pro veřejnost z 62. zasedání  

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

které se konalo dne 19. 11. 2020 

 

Ve čtvrtek dne 19. listopadu 2020 se v zasedací místnosti Rektorátu JU uskutečnilo v pořadí již 62. 

zasedání Správní rady JU, které bylo čtvrtým 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 62. řádném zasedání: 

1. Projednala návrh Institucionálního plánu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro rok 

2021. Předložený návrh byl projednán dle § 15 odst. 3 zákona o vysokých školách a dle podmínek 

Vyhlášení Institucionálního programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2021. 

2. Správní rada JU byla seznámena s postupem prací na Strategickém záměru JU na období 2021-

2030. Koncept dokumentu vzala na vědomí. 

Správní rada JU na svém 62. řádném zasedání vydala, v souladu s § 15 odst. 1 zákona o vysokých 

školách, níže uvedené předchozí písemné souhlasy: 

1. Předchozí písemný souhlas č. 478 k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě (kabelové vedení VN, telekomunikační síť) na pozemcích Jihočeské univerzity 

v Českých Budějovicích, pro realizaci stavby “ČB, Branišovská, nové Energocentrum, VN“ (areál 

BC AV v.v.i), ve prospěch E.ON Distribuce a. s. 

2. Předchozí písemný souhlas č. 479 k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

(komunikační vedení veřejné komunikační sítě) na pozemcích Jihočeské univerzity v Českých 

Budějovicích, pro realizaci stavby “SEK České Budějovice - Na Zlaté stoce“, ve prospěch 

Vodafone Czech Republic a. s. 

3. Předchozí písemný souhlas č. 480 k záměru prodeje veškerého nemovitého majetku nabytého 

v dědictví po zůstaviteli Vladimíru Hajdukovi, zapsaného na LV 2746, pro obec Týn nad Vltavou, 

v katastrálním území Týn nad Vltavou. 

4. Předchozí písemný souhlas č. 481 k uzavření smlouvy směnné mezi Jihočeskou univerzitou 

v Českých Budějovicích a statutárním městem České Budějovice. 

Záměr zřízení univerzitní základní školy při Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity nebyl na 62. 

řádném zasedání SR JU schválen. 

SR JU doporučila další postup pro představený záměr prodeje pozemků JU v užívání Fakulty rybářství 

a ochrany vod JU. 

SR JU vzala na vědomí záměr uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - 
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služebnosti inženýrské sítě - pro akci „Přístavba budovy ZSF Vltava - IV. etapa“. 

SR JU vyjádřila přání, aby byly předběžně naplánovány termíny jednání SR JU pro rok 2021. 

 

 

  Mgr. Ing. Miroslav Šimek v. r. 

 předseda SR JU 

 

České Budějovice 10. 12. 2020 

 

zapsala: Ing. Lenka Smítalová 

 


