Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Výroční zpráva za rok 2002

14. Další údaje stanovené Správní radou JU
Činnost Správní rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v roce 2002
V roce 2002 proběhla tři zasedání Správní rady Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích (v pořadí 13. - 15.), na kterých bylo vydáno celkem 17 předchozích písemných
souhlasů k právním úkonům nabytí, prodeje a převodu majetku, k právním úkonům ke zřízení
věcného břemene a jedno rozhodnutí o zrušení předchozího písemného souhlasu.
13. zasedání Správní rady JU dne 4. dubna 2002
Na základě návrhů předložených rektorem JU udělila Správní rada JU šest
předchozích písemných souhlasů k právním úkonům: k nabytí souboru movitého
a nemovitého majetku - Školícího střediska IVV MZe ČR v Bechyni do majetku Jihočeské
univerzity v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulty JU; k prodeji pozemku KN
p.č. 1204/2 v katastrálním území České Budějovice 3; k prodeji pozemku KN p. č. 1175/5
v katastrálním území České Budějovice 3; k výkupu náhradní lokality pozemků;
k bezúplatnému převodu pozemků v KÚ Vodňany; k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí ve
věci zřízení věcného břemene.
Z důvodu změny podmínek na základě kterých byl vydán předchozí souhlas k prodeji
pozemku č. 960/4 (ostatní plocha) v KÚ Boršov nad Vltavou bylo vydáno „Rozhodnutí
o zrušení platnosti předchozího písemného souhlasu“.
Správní rada JU diskutovala problematiku rozvoje JU a její postavení v Jihočeském
kraji s tím, že vymezila tématické okruhy jako podklad pro vypracování dlouhodobého plánu
rozvoje JU s časovým horizontem 10 - 15 let.
Správní rada JU požádala o písemnou informaci o aktuálním stavu na Zemědělské
fakultě JU v souvislosti se ztrátou akreditací pro ekonomické obory.
14. zasedání Správní rady JU dne 10. října 2002
Na základě návrhů předložených rektorem JU udělila Správní rada JU šest
předchozích písemných souhlasů k právním úkonům: k prodeji pozemku ve zjednodušené
evidenci p. č. 1500/2 díl 4 v KÚ Nová Ves u Českých Budějovic; k prodeji pozemku ve
zjednodušené evidenci p. č. 585/1 díl 1v KÚ Nová Ves u Českých Budějovic; k směnné
smlouvě mezi Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích a HAV-BAU s.r.o.;
k bezúplatnému převodu staveb a pozemků s nimi tvořících funkční celek dle zákona
č. 148/2002 Sb. - zemědělský areál JU Haklovy Dvory; k smlouvě o bezúplatnému převodu
pozemků dle § 5 odst. 3 zákona č. 95/1995 Sb., na Jihočeskou univerzitu v Českých
Budějovicích; k směnné smlouvě mezi Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích
a Statutárním městem České Budějovice.
Správní rada JU za účasti akademických funkcionářů univerzity zastoupenými
prorektory, děkany a předsedou Akademického senátu JU, široce diskutovala nad
jednotlivými stanovisky obsaženými v materiálu Ing. Zdeňka Daňhy „Úvaha nad vysokými
školami v Jihočeském kraji“.
15. zasedání Správní rady JU dne 16. prosince 2002
Na základě návrhů předložených rektorem JU udělila Správní rada JU pět předchozích
písemných souhlasů k právním úkonům: k prodeji parcely KN p. č. 760/4 ostatní plocha v KÚ
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Boršov nad Vltavou společnosti Evident-Invest, a.s.; k prodeji parcely KN p. č. 566 ostatní
plocha v KÚ Srubec obci Srubec; k smlouvě o zřízení věcného břemene č. CB-2-18; k prodeji
parcely KN p.č. 505/13 ostatní plocha - silnice v KÚ Nová Ves; k nabytí majetku podle § 2
odst. 7 zákona č. 569/1991 Sb. v platném znění.
Rektor členy Správní rady JU informoval o projednání témat obsažených v materiálu
Ing. Zdeňka Daňhy „Úvaha nad vysokými školami v Jihočeském kraji“ na poradě vedení JU
a kolegiu rektora.
Správní rada JU v souvislosti s diskusí o rámci a výhledu práce rady v budoucnosti,
požádala o vypracování seznamu pozemků JU se zřetelem k jejich využití pro JU.
V červnu 2002 Správní rada JU vyjádřila metodou per rollam souhlas k: Výroční
zprávě o činnosti JU za rok 2001; Výroční zprávě o hospodaření JU za rok 2001; Finančnímu
plánu JU;
Aktualizaci dlouhodobého záměru na rok 2003.
Přehled pozemků schválených Správní radou JU k prodeji v roce 2002:
p. č.
1204/2

výměra v m2 katastrální území
107
České Budějovice 3

1175/5

39

1500/2 díl 4

550

585/1 díl 1

774

760/4
566

7916
256

505/13

99

kupující
Václav Cimburek
Jihočeská energetika
České Budějovice 3
a.s.
Nová Ves u Č.B.
obec Nová Ves
Správa a údržba silnic
Boršov nad Vltavou
Jihočeského kraje
Boršov nad Vltavou Evident Invest, a.s.
Srubec
obec Srubec
Správa a údržba silnic
Nová Ves u Č. B.
Jihočeského kraje

pozn.: šedá pole - dosud nerealizováno

kupní cena v Kč
51.640,50.000,4.500,16.254,791.600,8.000,2079,Celkem: 1.846.067,- Kč

Přehled pozemků schválených Správní radou JU k výkupu náhradní lokality v roce
2002:
p.č.
1984/17
1984/11
ideální 1/2
1984/12
1984/24
PK 11/11

výměra v m2
vlastník
6348
Ing. Hlavatý
5560
p. Krampl
2569
2570
3386

p. Poddaná
p. Kvasničková
p. Kleinová
p. Schestauber
p. Králová
p. Doušková
PF ČR

katastrální území
České Budějovice 2

makroblok 2.5.5.002/U
„VS“ - zastavitelné území
veřejné vybavenosti pro
školství

cena zjištěná v Kč
3.347.808,3.192.330,cena ideální 1/2
2.447.355,-

Celkem: 8.987.493,- Kč

pozn.: vzhledem k tomu, že nelze v původním plánovaném rozsahu realizovat výkup
pozemků dle investičního záměru č. 33 011 15, schváleného pod č.j. 25.797/99-33 dne
2.12.1999, byl schválen výkup náhradní lokality, který umožní efektivní využití finančních
prostředků MŠMT.
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Přehled bezúplatných nabytí majetku - od PF ČR aj., schválených Správní radou JU
v roce 2002:
p.č.
výměra v m2
Nabytí souboru movitého a nemovitého majetku IVV MZe ČR
10 st. parcel
13429
dle § 5 odst. 4 zákona č. 95/1999 Sb.
4 parcely
1136
st.p. 2677
111
dle §5 odst. 4 zákona č. 95/1999 Sb.
52 parcel
308866
3 parcely
1399
2 parcely
75462
2 parcely
4 parcely
11 parcel
dle§ 2 odst. 7 zákona č. 569/2002 Sb.
14 parcel
16312
st.p. 38
389
st.p. 39
1108
st.p. 17/1
290
st.p. 36
st.p. 37
st.p. 40/3
40/5 a 40/16
stavba na dvou parcelách
40/4 a 40/15
stavba na dvou parcelách
540/2
dle § 2 odst. 7 zákona č. 569/1991 Sb.
st. p. 916
st. p. 917
1823 díl 2
472

katastrální území
Bechyně
Vodňany
Vodňany
Javorník u Stach
České Budějovice 2
České Budějovice 2 a Roudné
Zliv u Českých Budějovic
České Budějovice 2

Haklovy Dvory

Kamenný Újezd

pozn.: šedá pole - dosud nerealizováno

Přehled pozemků schválených Správní radou JU ke směně v roce 2002:
výměra v m2

vlastník
Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
x HAV-BAU s.r.o
Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích

x Statutární město
České Budějovice

pozn.: šedá pole - dosud nerealizováno
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p.č.

zjištěná cena

164

1378/1díl c

47.109,- Kč

164

1378/8 díl d,e

47.109,- Kč

7362

16 parcel

2.869.186,- Kč

56938

18 parcel

2.868.109,- Kč
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Zřízení věcného břemene
Správní rada JU schválila návrh smlouvy o zřízení věcného břemene - uložení
telekomunikačního vedení na p. č. 1178/7 ostatní plocha - komunikace, v obci a KÚ České
Budějovice 3. Oprávněný: ČESKÝ TELECOM a.s.
Správní rada JU schválila návrh smlouvy o zřízení věcného břemene - zřizování,
provoz, údržba a úpravy podzemního vedení telekomunikační sítě, včetně jejich opěrných a
vytyčovacích bodů na p.č. 1178/7 v obci a KÚ České Budějovice 3. Oprávněný: ČESKÉ
RADIOKOMUNIKACE a.s.
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