Správní rada JU
Zpráva pro veřejnost z 65. zasedání

Zpráva pro veřejnost z 65. zasedání
Správní rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (SR JU),
které se konalo dne 23. června 2021

Ve středu dne 23. června 2021 se v zasedací místnosti Rektorátu JU uskutečnilo v pořadí již 65. zasedání
Správní rady JU, které bylo třetím řádným zasedáním Správní rady JU v roce 2021. Zasedání se
zúčastnilo devět z dvanácti členů Správní rady JU, čímž byla Správní rada JU usnášeníschopná.
Správní rada JU na svém 65. řádném zasedání, v souladu s § 14 odst. 1 zákona o vysokých školách
a článku 3 Statutu SR JU uskutečnila volbu předsedy a místopředsedů SR JU na dvouleté funkční období
(od 23. června 2021 do 22. června 2023). Předsedou SR JU byl na základě tajné volby zvolen Ing. J. Kubeš,
místopředsedy byli zvoleni Mgr. Ing. M. Šimek a Ing. J. Hůda, Ph.D.
Správní rada JU na svém 65. řádném zasedání, v souladu s § 15 odst. 2 zákona o vysokých školách:
•

Projednala Výroční zprávu o činnosti JU za rok 2020 a vzala ji na vědomí.

•

Projednala Výroční zprávu o hospodaření JU za rok 2020 a vzala ji na vědomí.

•

Projednala Dodatek Zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi
souvisejících činností JU za rok 2020 a vzala jej na vědomí.

Správní rada JU na svém 65. řádném zasedání vydala, v souladu s § 15 odst. 1 zákona o vysokých
školách, níže uvedené předchozí písemné souhlasy:
1. Předchozí písemný souhlas č. 488 k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu - služebnosti pro realizaci veřejného osvětlení, které bude
vybudováno v rámci akce: „JU- PF Rekonstrukce sportovního areálu“.
2. Předchozí písemný souhlas č. 489 k 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“.
Bod k projednání návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
- služebnosti pro realizaci stavby s názvem: “ČB, Na Sádkách, TS 606 hala VŠZ, rozv. VN“ byl odložen na
příští jednání Správní rady JU.
Správní rada JU byla informována o žádosti a jednání JU o zapojení JU do přípravy projektu kandidatury
České Budějovice - Evropské hlavní město kultury 2028. Vydala v této věci stanovisko a vzala informaci
na vědomí.
Správní rada JU byla informována o vývoji situace ve věci záměru založení právnické osoby - univerzitní
základní školy.
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Správní radě JU byl předán materiál k vyhodnocení Dlouhodobého/Strategického záměru JU na období
2016-2020 a rektor JU prof. B. Jiroušek informoval o jednání se zástupci MŠMT, na kterém byl úspěšně
projednán Strategický záměr JU na období 2021-2030.
Správní rada JU byla kvestorkou JU Ing. J. Valentovou informována o stavu situace ohledně prodeje
nemovitostí JU v Týně nad Vltavou.
Další termín zasedání SR JU je plánován na 20. října 2021.

Ing. Jan Kubeš v. r.
předseda SR JU

České Budějovice 1. 7. 2021
Zapsala: Ing. Lenka Smítalová
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