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Zpráva pro veřejnost z 64. zasedání  

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

které se konalo dne 25. března 2021 

 

Ve čtvrtek dne 25. března 2021 se v zasedací místnosti Rektorátu JU uskutečnilo v pořadí již 

64. zasedání Správní rady JU, které bylo druhým řádným zasedáním Správní rady JU v roce 2021. 

Zasedání se zúčastnilo osm z dvanácti členů Správní rady JU, čímž byla Správní rada JU 

usnášeníschopná. 

Správní rada JU na svém 64. řádném zasedání vydala, v souladu s § 15 odst. 2 zákona o vysokých 

školách, schválila: 

• Rektorem JU předložený Strategický záměr JU na období 2021-2030 včetně Plánu investičních 

aktivit JU na období 2021-2030, a to v podobě projednané Vědeckou radou JU dne 17. března 

2021 a schválené Akademickým senátem JU dne 23. března 2021. 

• Rektorem JU předložený Plán realizace Strategického záměru JU pro rok 2021 včetně Plánu 

investičních aktivit JU pro rok 2021, a to v podobě projednané Vědeckou radou JU dne 17. března 

2021 a schválené Akademickým senátem JU dne 23. března 2021. 

• Rektorem JU předložený materiál I. etapa tvorby a schvalování rozpočtu JU na rok 2021 – Návrh 

na rozdělení institucionální části prostředků ze státního rozpočtu roku 2021 na jednotlivé 

součásti JU schválený Akademickým senátem JU dne 23. března 2021. 

Správní rada JU na svém 64. řádném zasedání vydala, v souladu s § 15 odst. 1 zákona o vysokých 

školách, níže uvedené předchozí písemné souhlasy: 

1. Předchozí písemný souhlas č. 485 k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě ve 

prospěch EG.D, a.s. pro realizaci stavby s názvem: „Kabelové vedení Říční ulice, Vodňany“. 

2. Předchozí písemný souhlas č. 486 k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě ve 

prospěch EG.D, a.s. pro realizaci stavby s názvem: „Kabelové vedení Říční ulice, Vodňany“. 

3. Předchozí písemný souhlas č. 487 uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě ve prospěch EG.D, a.s. po realizaci stavby s názvem: „Přeložka ČB, areál JČU. 

Nový STL plynovod“. 

Záměr uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě (optického kabelu) ve 

prospěch Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, pro realizaci stavby s názvem: „Optické 

propojení budov Jihočeské univerzity ve Vodňanech - 1. etapa byl přeložen na další jednání SR JU 

s doporučením na dopracování předložených materiálů. 

SR JU byl doložen znalecký posudek k záměru prodeje veškerého nemovitého majetku nabytého 

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

Další termín zasedání SR JU je plánován na 22. dubna 2021, který byl rezervován pro projednání 

rozpočtu. Termín je zatím ponechán jako otevřený a v případě potřeby bude využit.  

 

 

 

  Mgr. Ing. Miroslav Šimek v. r. 

 předseda SR JU 

 

České Budějovice 7. 4. 2021 

Zapsala: Ing. Lenka Smítalová 


