
USNESENÍ Z 24. SCHŮZE RADY MĚSTA
JINDŘICHŮV HRADEC

KONANÉ DNE 02.09.2020

V Jindřichově Hradci dne 3.9.2020
Usnesení číslo: 698/24R/2020
Veřejná zakázka "Posypová sůl - 2020"

Rada města Jindřichův Hradec jako orgán, kterému je vyhrazeno rozhodovat ve věcech obce 
jako jediného společníka obchodní společnosti (§ 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. v 
platném znění rozhodla:

1. schvaluje
společnosti Služby města Jindřichův Hradec s.r.o., návrh na zadání zakázky "Posypová sůl - 
2020" dle předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 699/24R/2020
Přehled kulturních a společenských akcí v KD Střelnice a v kapli sv. Maří Magdaleny za II. 
čtvrtletí roku 2020 

Rada města po projednání:

1. bere na vědomí
přehled kulturních a společenských akcí v KD Střelnice a v kapli sv. Maří Magdaleny za II. 
čtvrtletí roku 2020.

Usnesení číslo: 700/24R/2020
Projednání uzavření smluv o nájmu nebytových prostor v KD Střelnice

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy v KD Střelnice mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 
01 Jindřichův Hradec a Josef Dřevo s.r.o., U chaloupek 14/13, 182 00 Praha 8 - Ďáblice, IČ 
04491874, DIČ CZ04491874 za účelem výkupu zlata, stříbra a drahých kovů, který se uskuteční 
dne 7.9.2020.

2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy v KD Střelnice mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 
01 Jindřichův Hradec a Ing. Josefem Stehlíkem, , 370 01 České Budějovice, datum 

1959 za účelem výuky tance a společenské výchovy, která se uskuteční 11., 18. 
a 25. 9. 2020

Usnesení číslo: 701/24R/2020
Smlouva o nájmu nemovité věci: 3005J120036 - Národní památkový ústav (Rondel - 
Concertino Praga)

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu nemovité věci: 3005J120036 mezi Národním památkovým ústavem, 
Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1, IČ 75032333 a městem Jindřichův Hradec, Klášterská 
135/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 00246875 dle předloženého návrhu, jejímž předmětem je 
pronájem prostor rondelu Státního hradu a zámku v Jindřichově Hradci pro účely konání 
společenského setkání po skončení Koncertu vítězů 52. ročníku Jihočeského festivalu Concertino 
Praga dne 18. září 2020

Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle platných právních předpisů



Usnesení číslo: 702/24R/2020
Smlouva o nájmu nemovité věci: 3005J120035 - Národní památkový ústav (Rytířský sál - 
Concertino Praga)

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu nemovité věci: 3005J120035 mezi Národním památkovým ústavem, 
Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1, IČ 75032333 a městem Jindřichův Hradec, Klášterská 
135/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 00246875 dle předloženého návrhu, jejímž předmětem je 
pronájem prostor Rytířského sálu Španělského křídla a přilehlých šaten Státního hradu a zámku v 
Jindřichově Hradci pro účely konání Koncertu vítězů 52. ročníku Jihočeského festivalu Concertino 
Praga dne 18. září 2020

Usnesení číslo: 703/24R/2020
Žádost o bezplatný pronájem vestibulu v KD Střelnice - Ing. Vladimír Nosek

Rada města po projednání:

1. schvaluje
poskytnout výpůjčku vestibulu v KD Střelnice Ing. Vladimíru Noskovi,  377 01 
Jindřichův Hradec, nar. za účelem uspořádání benefiční akce XIX. Květinové 
odpoledne, která se uskuteční dne 11.9.2020.

2. schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce v KD Střelnice mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 
377 01 Jindřichův Hradec a Ing. Vladimírem Noskem, , 377 01 Jindřichův 
Hradec, nar.  za účelem uspořádání benefiční akce XIX. Květinové odpoledne, která se 
uskuteční dne 11.9.2020.

Usnesení číslo: 704/24R/2020
Žádost o výpůjčku kaple sv. M. Magdaleny - Český červený kříž

Rada města po projednání:

1. schvaluje
poskytnout výpůjčku prostor kaple sv. M. Magdaleny Oblastnímu spolku Českého červeného kříže 
Jindřichův Hradec, Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 00425877 za účelem 
uspořádání předávání stříbrných a bronzových plaket profesora MUDr. Jana Jánského 
bezpříspěvkovým dárcům krve dne 1. října 2020

2. schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce prostor kaple sv. M. Magdaleny mezi městem Jindřichův Hradec, 
Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 00246875 a Oblastním spolkem Českého 
červeného kříže Jindřichův Hradec, Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 00246875 za 
účelem uspořádání předávání stříbrných a bronzových plaket profesora MUDr. Jana Jánského 
bezpříspěvkovým dárcům krve dne 1. října 2020

Usnesení číslo: 705/24R/2020
Žádost o bezplatný pronájem kaple sv. M. Magdaleny - Gymnázium V. Nováka

Rada města po projednání:

1. schvaluje
poskytnout výpůjčku prostor kaple sv. M. Magdaleny Gymnáziu V. Nováka, Husova 333/II, 377 
15 Jindřichův Hradec, IČ 60816767 za účelem přijetí skupiny žáků v rámci partnerství gymnázií 
Krems a Jindřichův Hradec v rámci projektu EU INTERREG, Silva Nortica, Rakousko - Česká 
republika, 30 let partnerství škol ve svobodné Evropě, dne 24. září 2020

2. schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce prostor kaple sv. M. Magdaleny mezi městem Jindřichův Hradec, 
Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 00246875 a Gymnáziem V. Nováka, Husova 
333/II, 377 15 Jindřichův Hradec, IČ 60816767 za účelem přijetí skupiny žáků v rámci 
partnerství gymnázií Krems a Jindřichův Hradec v rámci projektu EU INTERREG, Silva Nortica, 



Rakousko - Česká republika, 30 let partnerství škol ve svobodné Evropě, dne 24. září 2020

Usnesení číslo: 706/24R/2020
Žádost o výpůjčku prostor v kapli sv. M. Magdaleny - Nadační fond Viktora Kalabise a Zuzany 
Růžičkové

Rada města po projednání:

1. schvaluje
poskytnout výpůjčku prostor kaple sv. M. Magdaleny Nadačnímu fondu V. Kalabise a Z. 
Růžičkové, Bořanovická 1779/14, 182 00 Praha 8, IČ 26205971 za účelem uspořádání koncertu 
Nadačního fondu V. Kalabise a Z. Růžičkové ve spolupráci s ČRo Praha v rámci festivalu 
Concertino Praga dne 17. září 2020

2. schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce prostor kaple sv. M. Magdaleny mezi městem Jindřichův Hradec, 
Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 00246875 a Nadačním fondem V. Kalabise a Z. 
Růžičkové, Bořanovická 1779/14, 182 00 Praha 8, IČ 26205971 za účelem uspořádání koncertu 
Nadačního fondu V. Kalabise a Z. Růžičkové ve spolupráci s ČRo Praha v rámci festivalu 
Concertino Praga dne 17. září 2020

Usnesení číslo: 707/24R/2020
Návrh na poskytnutí finančních dotací z Dotačního programu na podporu kultury a zájmové 
činnosti z rozpočtu města Jindřichův Hradec v roce 2020 - 2. výzva, OP 2

Rada města po projednání:

1. bere na vědomí
protokol hodnocení pracovní skupiny rady města Dotačního programu města Jindřichův Hradec 
na podporu kultury a zájmové činnosti - Opatření č. 2, 2. výzva.

2. schvaluje
poskytnutí finanční dotace z Dotačního programu na podporu kultury a zájmové činnosti v roce 
2020 ve výši dle předloženého návrhu uvedeného v příloze č. 1.

3. ukládá
odboru kanceláře starosty sepsat s žadatelem příslušnou smlouvu.

Usnesení číslo: 708/24R/2020
Finanční příspěvek Jiří Albrecht - JH Spring & tuning v Jindřichově Hradci

Rada města po projednání:

1. neschvaluje
poskytnutí finančního příspěvku panu Jiřímu Albrechtovi, IČ: 74653920, bytem 

, 378 42 Nová Včelnice

Usnesení číslo: 709/24R/2020
Změny v právnických osobách s účastí města Jindřichův Hradec

Rada města po projednání:

1. schvaluje
návrh na odvolání Ing. Bohumila Komínka, narozeného , bydliště , 
Jindřichův Hradec V, 377 01 Jindřichův Hradec, z funkce člena správní rady Nadace Jihočeské 
cyklostezky, se sídlem B. Němcové 49/3, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, 
identifikační číslo 260 80 320, a na volbu Bc. Miroslava Kadeřábka, narozeného , 
bydliště , Radouňka, 377 01 Jindřichův Hradec, místostarostu města, do funkce 
člena správní rady téže právnické osoby.

2. schvaluje
návrh na odvolání Ing. Bohumila Komínka, narozeného , bydliště  
Jindřichův Hradec V, 377 01 Jindřichův Hradec, z funkce člena předsednictva svazku obcí 



Sdružení měst a obcí Bukovská voda, se sídlem Týnská 292, 373 65 Dolní Bukovsko, identifikační 
číslo 650 50 541, a na volbu Ing. Jana Mlčáka, MBA, narozeného , bydliště 

, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec, starostu města, do funkce člena 
předsednictva téže právnické osoby.

3. schvaluje
návrh na odvolání Ing. Stanislava Mrvky, narozeného , bydliště  
Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec, z funkce člena správní rady svazku obcí 
Mikroregion Jindřichohradecko, se sídlem Klášterská 135, 377 22 Jindřichův Hradec, identifikační 
číslo 709 74 250, a na volbu Ing. Jana Mlčáka, MBA, narozeného , bydliště 

, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec, starostu města, do funkce člena správní 
rady téže právnické osoby.

4. schvaluje
návrh na odvolání Ing. Stanislava Mrvky, narozeného  bydliště , 
Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec, z funkce místopředsedy dobrovolného svazku 
obcí Česká inspirace, svazek obcí, se sídlem Československé armády 408, 502 00 Hradec 
Králové, identifikační číslo 600 85 126, a na volbu Ing. Jana Mlčáka, MBA, narozeného 

, bydliště , Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec, starostu města, 
do funkce místopředsedy téže právnické osoby.

5. schvaluje
návrh na odvolání Ing. Bohumila Komínka, narozeného , bydliště , 
Jindřichův Hradec V, 377 01 Jindřichův Hradec, z funkce člena představenstva zájmového 
sdružení právnických osob Jihočeský vodárenský svaz, se sídlem S. K. Neumanna 292/19, České 
Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, identifikační číslo 490 21 117, a na volbu Bc. Radima 
Staňka, narozeného , bydliště , Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův 
Hradec, místostarostu města, do funkce člena představenstva téže právnické osoby.

6. schvaluje
návrh na odvolání Ing. Bohumila Komínka, narozeného , bydliště  
Jindřichův Hradec V, 377 01 Jindřichův Hradec, z funkce člena předsednictva zájmového sdružení 
právnických osob Jihočeská Silva Nortica, se sídlem Janderova 147, Jindřichův Hradec II, 377 01 
Jindřichův Hradec, identifikační číslo 706 59 061, a na volbu Ing. Jana Mlčáka, MBA, narozeného 

, bydliště , Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec, starostu 
města, do funkce člena předsednictva téže právnické osoby.

7. schvaluje
návrh na odvolání Ing. Stanislava Mrvky, narozeného  bydliště , 
Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec, z funkce člena výboru spolku Destinační 
management Česká Kanada, z.s., se sídlem Klášterská 135, Jindřichův Hradec II, 377 01 
Jindřichův Hradec, identifikační číslo 056 47 053, a na volbu Ing. Jana Mlčáka, MBA, narozeného 

, bydliště , Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec, starostu 
města, do funkce člena výboru téže právnické osoby.

Usnesení číslo: 710/24R/2020
Projednání petice týkající se rušení občanů nadměrným hlukem leteckého provozu 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
odpověď na petici týkající se nadměrného hluku působeného leteckým provozem na 
jindřichohradeckém letišti, dle předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 711/24R/2020
Žádost o zvláštní užívání veřejného prostranství za účelem umístění reklamního poutače V 
Husových sadech - žadatel Komunistická strana Čech a Moravy 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
povolení zvláštního užívání veřejného prostranství politické straně Komunistická strana Čech a 
Moravy, Okresní výbor KSČM Jindřichův Hradec, IČ: 004 96 936, Bezručova 514/II, 377 01 
Jindřichův Hradec, na p. č. 1559 v Husových sadech, k umístění reklamního poutače v termínu od 
3. 9. 2020 do 1. 10. 2020, na ploše 2,5 m2, dle přiloženého nákresu.



Usnesení číslo: 712/24R/2020
Žádost o zvláštní užívání veřejného prostranství v Mertových sadech v souvislosti s konáním 
divadelního představení – žadatel Základní umělecká škola Vítězslava Nováka, Jindřichův 
Hradec, Janderova 165/II 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
povolení zvláštního užívání veřejného prostranství Základní umělecké škole Vítězslava Nováka, 
Jindřichův Hradec, Janderova 165/II, IČ: 608 16 821, Janderova 165/II, 377 01 Jindřichův 
Hradec, na p. č. 3097 v Mertových sadech, za účelem umístění stolu s mixážním pultem, 
reprobeden a karimatek na sezení, v souvislosti s konáním divadelního představení v rámci Dada 
Inspiračních dnů, dne 26. 9. 2020, na celkové ploše 40m2, dle přiloženého návrhu.

Usnesení číslo: 713/24R/2020
Revokace usnesení č. 503/18R/2020, bod 2 a uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 39 v 
č.p. 50/V, ul. Větrná (DPS)

Rada města po projednání:

1. revokuje
usnesení č. 503/18R/2020, bod 2 ze dne 17. 6. 2020

2. schvaluje
uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 39 v Domě s pečovatelskou službou Větrná 50/V, 
Jindřichův Hradec mezi městem Jindřichův Hradec a paní  a to od 1. 7. 2020 na 
dobu neurčitou, nájemné 43,- Kč/ m2 /měsíc

Usnesení číslo: 714/24R/2020
Prominutí úhrady nájemného – Restaurace a hotel Bílá paní s. r. o.

Rada města po projednání:

1. schvaluje
nájemci Restaurace a hotelu Bílá paní, s.r.o, ul. Dobrovského 5/I, J. Hradec zcela prominout 
úhradu nájemného z nebytových prostor 3/I, ul. Dobrovského, J. Hradec, který je ve vlastnictví 
města J. Hradec, dle platné uzavřené nájemní smlouvy, a to od 1. září 2020 do 30. listopadu 
2020 z důvodu oprav nebytového prostoru 3/I, ul. Dobrovského, J. Hradec, v jejichž důsledku 
nájemce nemůže uvedený nebytový prostor využívat.

Usnesení číslo: 715/24R/2020
Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou, U Nemocnice 61/III, Jindřichův Hradec - byt 
č. 13

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13 v Domě s pečovatelskou službou 
U Nemocnice 61/III, Jindřichův Hradec mezi Městem Jindřichův Hradec , Klášterská 135/II, 377 
22 Jindřichův Hradec, IČO 00246875 a panem  na dobu neurčitou, 
nájemné ve výši 43,00 Kč/m2/měsíc.

Usnesení číslo: 716/24R/2020
Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou, Růžová 30/II, Jindřichův Hradec - byt č. 4

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v Domě s pečovatelskou službou, 
Růžová 30/II , Jindřichův Hradec mezi Městem Jindřichův Hradec Klášterská 135/II, 377 22 
Jindřichův Hradec, IČO 00246875 a panem  , na dobu neurčitou, nájemné ve 



výši 43,00 Kč/m2/měsíc.

Usnesení číslo: 717/24R/2020
Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou, Růžová 30/II, Jindřichův Hradec - byt č. 27

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 27 v Domě s pečovatelskou službou, 
Růžová 30/II , Jindřichův Hradec mezi Městem Jindřichův Hradec Klášterská 135/II, 377 22 
Jindřichův Hradec, IČO 00246875 a paní , na dobu neurčitou, nájemné 
ve výši 43,00 Kč/m2/měsíc.

Usnesení číslo: 718/24R/2020
Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou, Růžová 30/II, Jindřichův Hradec - byt č.55

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 55 v Domě s pečovatelskou službou, 
Růžová 30/II , Jindřichův Hradec mezi Městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 22 
Jindřichův Hradec, IČO 00246875 a paní  , na dobu neurčitou, nájemné ve 
výši 43,00 Kč/m2/měsíc.

Usnesení číslo: 719/24R/2020
Návrh zadání VZMR z ORJ 14 – Revitalizace školní zahrady 2. mateřské školy Jindřichův 
Hradec III, Jáchymova 209 - nákup a instalace herních prvků

Rada města po projednání:

1. schvaluje
zadání veřejné zakázky malého rozsahu z ORJ 14 - Revitalizace školní zahrady 2. mateřské školy 
Jindřichův Hradec III, Jáchymova 209 - nákup a instalace herních prvků dle předloženého návrhu

Usnesení číslo: 720/24R/2020
Návrh zadání VZMR z ORJ 14 - Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci rozvodů 
vody a odpadů v Základní škole Jindřichův Hradec V, Větrná 54

Rada města po projednání:

1. schvaluje
zadání veřejné zakázky malého rozsahu z ORJ 14 - Zpracování projektové dokumentace na 
rekonstrukci rozvodů vody a odpadů v Základní škole Jindřichův Hradec V, Větrná 54 dle 
předloženého návrhu

Usnesení číslo: 721/24R/2020
Uzavření dodatků ke Smlouvám za poskytování služeb za zpracování personální, mzdové a 
účetní agendy základním a mateřským školám od 1. 1. 2021 - navýšení ceny 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
novou kalkulaci cen za poskytování služeb v personální, mzdové a účetní agendě, pro celkem 28 
základních a mateřských škol v ORP Jindřichův Hradec a ORP Dačice od 1.1.2021

2. schvaluje
vzory dodatků ke smlouvám za poskytování služeb v personální, mzdové a účetní agendě 
základním 
a mateřským školám v ORP Jindřichův Hradec a ORP Dačice



3. schvaluje
uzavření dodatku ke smlouvě na zpracování účetní agendy mezi městem Jindřichův Hradec 
a příspěvkovou organizací: Základní škola Jindřichův Hradec V, Větrná 54, dle předloženého 
vzoru uvedeného v příloze č. 3

4. schvaluje
uzavření dodatku ke smlouvě na zpracování personální a mzdové agendy mezi městem 
Jindřichův Hradec a příspěvkovými organizacemi: Základní škola Nová Včelnice, příspěvková 
organizace Základní škola a Mateřská škola Jarošov nad Nežárkou, Mateřská škola Hříšice a 
Mateřská škola Horní Pěna, dle předloženého vzoru uvedeného v příloze č. 4

5. schvaluje
uzavření dodatku ke smlouvě na zpracování personální, mzdové a účetní agendy mezi městem 
Jindřichův Hradec a příspěvkovými organizacemi: Základní škola a Mateřská škola Deštná, 
Základní škola Jindřichův Hradec II, Jarošovská 746, Základní škola Jindřichův Hradec III, Vajgar 
692, Základní škola a Mateřská škola Lodhéřov, Základní škola a Mateřská škola 
Plavsko ,Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nežárkou, Základní škola a Mateřská škola 
Popelín, Základní škola a Mateřská škola Velká Lhota, Základní škola Strmilov, Mateřská škola 
Číměř, Mateřské škola Hospříz, 1. mateřská škola Jindřichův Hradec II, Růžová 39, 2. mateřská 
škola Jindřichův Hradec III, Jáchymova 209, MŠ, 
3. mateřská škola Jindřichův Hradec III, Vajgar 594, 4. mateřská škola Jindřichův Hradec II, 
Röschova 1120, Mateřská škola Lásenice, Mateřská škola Pluhův Žďár, Mateřská škola Strmilov a 
Mateřská škola Střížovice, Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice, Základní škola a 
Mateřská škola Staré Město pod Landštejnem, Základní škola Jindřichův Hradec III, Vajgar 592, 
Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121, dle předloženého vzoru uvedeného v příloze č. 
5

Usnesení číslo: 722/24R/2020
Prodej mobilní buňky z areálu Základní školy Jindřichův Hradec V, Větrná 54

Rada města po projednání:

1. schvaluje
prodej mobilní buňky inventární číslo 0153/G001 panu  bytem , 
377 01 Jindřichův Hradec za cenu 4 000 Kč

2. schvaluje
uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Usnesení číslo: 723/24R/2020
Žádosti o schválení přijetí peněžitých darů pro 3. a 4. Základní školu v Jindřichově Hradci

Rada města po projednání:

1. schvaluje
v souladu se zřizovací listinou přijetí peněžitého daru od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., 
IČ:24231509, Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4 ve výši 1 728 Kč pro období 7. 9. 2020 - 31. 
12. 2020 účelově určeného na úhradu obědů pro děti ze sociálně slabých rodin pro Základní školu 
Jindřichův Hradec II, Jarošovská 746, (3. ZŠ)

2. schvaluje
v souladu se zřizovací listinou přijetí peněžitého daru od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., 
IČ:24231509, Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4 v celkové výši 2 856 Kč pro období 1. 1.2021 
- 30. 6. 2021 účelově určeného na úhradu obědů pro děti ze sociálně slabých rodin pro Základní 
školu Jindřichův Hradec II, Jarošovská 746, (3. ZŠ)

3. schvaluje
v souladu se zřizovací listinou přijetí peněžitého daru od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., 
IČ:24231509, Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4 v celkové výši 1 896 Kč pro období 2. 9.2020 
- 31. 12. 2020 účelově určeného na úhradu obědů pro děti ze sociálně slabých rodin pro Základní 
školu Jindřichův Hradec III, Vajgar 592,(4.ZŠ)

4. schvaluje
v souladu se zřizovací listinou přijetí peněžitého daru od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., 
IČ:24231509, Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4 v celkové výši 2 784 Kč pro období 2. 1.2021 
- 30. 6. 2021 účelově určeného na úhradu obědů pro děti ze sociálně slabých rodin pro Základní 



školu Jindřichův Hradec III, Vajgar 592, (4. ZŠ)

Usnesení číslo: 724/24R/2020
Žádost o zřízení fondu investic pro Základní školu Jindřichův Hradec III, Vajgar 692 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
zřízení fondu investic příspěvkové organizace Základní školy Jindřichův Hradec III, Vajgar 692 za 
účelem nákupu serveru včetně SW a zařízení pro datovou síť v celkové hodnotě 109 953 Kč s 
DPH převodem z rezervního fondu příspěvkové organizace

2. schvaluje
zadaní veřejné zakázky malého rozsahu pro Základní školu Jindřichův Hradec III, Vajgar 692 na 
nákup serveru včetně SW a zařízení pro datovou síť od firmy JHComp s.r.o. se sídlem sídliště U 
Nádraží 1140, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 260 51 362 za celkovou cenu 
109 953 Kč s DPH

Usnesení číslo: 725/24R/2020
Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo - Rekonstrukce křižovatky Miřiovského-Pražská-
Gymnazijní, J. Hradec a návrh na provedení rozpočtového opatření č. 64/2020

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 0293/2020 na akci "Rekonstrukce 
křižovatky Miřiovského - Pražská - Gymnazijní, Jindřichův Hradec" mezi Městem Jindřichův 
Hradec a firmou SWIETELSKY stavební s.r.o. se sídlem Pražská č.p. 495, 370 04 České 
Budějovice, IČ: 48035599 dle předloženého návrhu.

2. schvaluje
provedení rozpočtového opatření č. 64/2020 v ORJ 40 odbor rozvoje takto:
- Oddíl silnice, položka Rekonstrukce křižovatky Miřiovského - Pražská - Gymnazijní - zvýšení o 
částku 125 000 Kč,
- Oddíl Bytové hospodářství, položka Přístavba objektu čp. 73/III - snížení o částku 125 000 Kč.

Usnesení číslo: 726/24R/2020
Návrh na provedení rozpočtového opatření č. 61/2020 - Kolumbárium 4. etapa 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
provedení rozpočtového opatření č. 61/2020 v ORJ 40 odbor rozvoje takto:
Oddíl Pohřebnictví, položka Kolumbárium 4. etapa - zvýšení o částku 10 000 Kč.
Oddíl Sportovní zařízení v majetku obce, položka Obnova palubovky v malé sportovní hale - 
snížení o částku 10 000 Kč.

Usnesení číslo: 727/24R/2020
Návrh dodatku č.2 ke smlouvě o dílo: „Stavební úpravy bytového domu Hvězdná 56/V, 
Jindřichův Hradec, k. ú. Jindřichův Hradec, parc. č. 3521/89“

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1446/2019 mezi městem Jindřichův Hradec a 
zhotovitelem AGOS stavební a.s. Pelhřimov, Tomáše ze Štítného 634, 393 01 Pelhřimov, IČ 
00246875 dle předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 728/24R/2020
Rekonstrukce objektu pro JSDHM, Jindřichův Hradec - návrh dodatku č.2 ke smlouvě o dílo



Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č. 0169/2020 mezi městem Jindřichův Hradec a 
společností ORDYS s.r.o., Ke Mlýnu 190, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 05006309 dle 
předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 729/24R/2020
Uzavření veřejnoprávních smluv k Programu regenerace MPR Jindřichův Hradec a návrh na 
provedení rozpočtového opatření č. 62/2020

Rada města po projednání:

1. souhlasí
se zněním vzorové Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu regenerace MPR 
Jindřichův Hradec dle předloženého návrhu.

2. souhlasí
s uzavřením Veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z Programu regenerace MPR Jindřichův 
Hradec dle schváleného vzoru s příjemci jednotlivých dotací v souladu s usnesením Zastupitelstva 
města č. 274/15Z/2020 ze dne 25.03.2020.

3. požaduje
předložit body 1 a 2 zastupitelstvu města k projednání.

4. schvaluje
návrh rozpočtového opatření č. 62/2020 v ORJ 40 odbor rozvoje:
- zvýšení rozpočtu příjmů v části Přijaté transfery, zařazením položky Program regenerace MPR 
ve výši 870 000 Kč,
- zvýšení rozpočtu výdajů, Oddíl Činnosti muzeí a galerií, zachování a obnova kulturních 
památek, položka Program regenerace o částku 870 000 Kč.

Usnesení číslo: 730/24R/2020
Návrh rozpočtového opatření č. 63/2020 - Děbolín - ČOV a kanalizace - dotace Ministerstva 
zemědělství

Rada města po projednání:

1. schvaluje
návrh rozpočtového opatření č. 63/2020 v ORJ 40 odbor rozvoje:
- zvýšení rozpočtu příjmů v části Přijaté transfery, zařazením položky Dotace Ministerstva 
zemědělství, Děbolín - ČOV a kanalizace o částku 4 414 000 Kč.
- zvýšení rozpočtu výdajů, Oddíl Pitná voda, odvádění a čištění odpadních vod, položka Děbolín - 
ČOV a kanalizace o částku 4 414 000 Kč.

Usnesení číslo: 731/24R/2020
Cyklostezka Nežárecká Povodí-Lišný dvůr - návrh smlouvy o právu provést stavbu

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu s názvem "Cyklostezka Nežárecká Povodí - Lišný dvůr" 
mezi Městem Jindřichův Hradec a Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje se sídlem 
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, IČ: 70971641 dle předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 732/24R/2020
Pronájem pozemku p.č. 78/8 v k.ú. Děbolín - realizace

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu pozemku, dle schváleného vzoru, mezi městem Jindřichův Hradec, IČ 



002 46 875, se sídlem Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec a Miroslavem Bláhou, bytem 
Radouňka, Novodvorská 165, Jindřichův Hradec a , bytem 

, Jindřichův Hradec, na pronájem pozemku p.č. 78/8 ostatní plocha, 
manipulační plocha, o výměře 315 m2, k.ú. Děbolín. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 
tříměsíční výpovědní lhůtou, výše nájemného činí 16,-Kč/m2/rok s možností jednostranného 
navýšení nájemného na výši v místě a čase obvyklou a o inflaci.

Usnesení číslo: 733/24R/2020
Nabídka na odkoupení pozemku p.č. 3959/202, jehož součástí je stavba občanského 
vybavení Jindřichův Hradec II č.p. 1037, obec i k.ú. Jindřichův Hradec - realizace 

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s koupí pozemku p.č. 3959/202, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 514 m², jehož součástí je 
stavba občanské vybavenosti Jindřichův Hradec II č.p. 1037, obec i k.ú. Jindřichův Hradec za 
celkovou kupní cenu 6 400 000,- Kč od společnosti JH Služby v.o.s., IČ: 07793766, se sídlem 
Radobyčická 2781/11, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň.
Kupní smlouva bude uzavřena dle předloženého návrhu.
Kupní cena bude hrazena částkou 4 730 000 z ORJ 39 a částkou 1 670 000,-- Kč z výsledku 
rozpočtového hospodaření minulých let.

2. požaduje
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí

Usnesení číslo: 734/24R/2020
Pronájem části pozemku p.č. 3909/2 v k.ú. Jindřichův Hradec - revokace a nový záměr

Rada města po projednání:

1. revokuje
usnesení č. 486/17R/2020 ze dne 10.6.2020

2. schvaluje
zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p.č. 3909/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o 
výměře 65,27 m2 v k.ú. Jindřichův Hradec za účelem umístění přístavby kryté pergoly k objektu 
čp. 593/III společnosti Frankův dvůr s.r.o., IČ 017 31 947, se sídlem Jemčinská 125/IV, 
Jindřichův Hradec, za těchto podmínek:
- výše nájemného činí 185,-Kč/m2/rok s možnosti jednostranného navýšení nájemného na výši v 
místě a čase obvyklou a o inflaci
- žadatel uhradí bezdůvodné obohacení od 1.5.2020 
- smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.12.2025
- žadatel má vyrovnány veškeré závazky vůči městu Jindřichův Hradec, jím zřízeným právnickým 
osobám, organizačním složkám, případně jsou závazky smluvně zajištěny a žadatel podmínky 
takové smlouvy plní.
- případné stavební úpravy možno provádět pouze po předchozím písemném souhlasu města J. 
Hradec, a to na vlastní náklad nájemce bez nároku úhrady vynaložených nákladů na opravy od 
města J. Hradec, a to ani při skončení nájemního vztahu

3. uděluje
souhlas společnosti Frankův Dvůr s.r.o., IČ 01731947, Jemčinská 125/IV, Jindřichův Hradec k 
umístění stavby "Přístavba kryté pergoly k objektu čp. 593/III" a s přístupem na pozemek p.č. 
3909/2 v k.ú. J.Hradec po dobu platnosti nájemní smlouvy.
Tento souhlas nenahrazuje rozhodnutí příslušných správních orgánů.

Usnesení číslo: 735/24R/2020
Prodej části pozemku 3699/1, obec i k.ú. J. Hradec - záměr

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s přijetím záměru prodat část pozemku p.č. 3699/1, ostatní plocha, manipulační plocha, který byl 
geometrickým pánem č. 5220-106/2020 specifikován jako díl „a“ o výměře 155 m² a přisloučen 
do pozemku p.č. 3699/17, vše obec i k.ú. Jindřichův Hrade společnosti Služby města Jindřichův 
Hradec s.r.o., IČ: 26043335, se sídlem Jiráskovo předměstí 1007/III, za těchto podmínek: 



- za cenu 1 500,-- Kč/m2 + příslušná sazba DPH
- žadatel uhradí veškeré náklady se smlouvou spojené
- prodávající má právo od smlouvy odstoupit v případě, že kupní cena a náklady se smlouvou 
spojené nebudou kupujícím uhrazeny včas a řádně
- kupní cena bude uhrazena do 30ti dnů od podpisu smlouvy
- na převáděné části pozemku se nachází stavba ve vlastnictví společnosti Služby města 
Jindřichův Hradec s.r.o.

2. požaduje
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí

Usnesení číslo: 736/24R/2020
Darovací smlouva - prodloužení vodovodního řadu v lokalitě Na Palici

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření darovací smlouvy, dle předloženého návrhu, mezi městem Jindřichův Hradec, IČ 002 46 
875, se sídlem Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec (jako obdarovaný) a , 
bytem , Jindřichův Hradec (jako dárce), na darování stavby prodloužení 
vodovodního řadu DN 80, v délce 95 m.

2. schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, dle předloženého návrhu, mezi městem Jindřichův 
Hradec, IČ 002 46 875, se sídlem Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec (jako oprávněný) a 

, bytem , Jindřichův Hradec (jako povinný) na uložení 
vodovodního řadu do pozemku p.č. 3310/15 v k.ú. Jindřichův Hradec.

Usnesení číslo: 737/24R/2020
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o využití systému zavedeného obcí o nakládání s komunálním 
odpadem č. 264/2020 - Mountfield a.s.

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o využití systému zavedeného obcí o nakládání s komunálním 
odpadem SM/264/2020 uzavřené mezi městem Jindřichův Hradec, se sídlem Klášterská 135/II, 
377 22 Jindřichův Hradec, IČ 00246875 a společností Mountfield a.s., Mirošovická 697, 251 64 
Mnichovice, IČ 25620991, kterým se mění objem nádoby a četnost odvozu odpadu, s účinností 
od 15. 9. 2020 dle předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 738/24R/2020
Bezúplatný převod pozemku p. č. 245/3 k. ú. Dolní Skrýchov od ÚZSVM do vlastnictví města 

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 
A/3986/CJHM/2020 mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec, IČ 
00246875 (jako nabyvatelem) a ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2 (jako převodcem) na převod pozemku p. 
č. 245/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, obec Jindřichův Hradec, k. ú. Dolní Skrýchov.
Smlouva bude uzavřena dle předloženého návrhu.

2. požaduje
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí

Usnesení číslo: 739/24R/2020
Akce konaná na letišti Jindřichův Hradec

Rada města po projednání:



1. uděluje
Aeroklubu Jindřichův Hradec z.s., Jindřichův Hradec 744/II, IČ: 42409209 souhlas s konáním 
akce v areálu letiště Jindřichův Hradec:

4. - 5. září - JH Sprint a Tuning - tradiční tuningový sraz,
Pořadatel pan Jiří Albrecht, Nová Včelnice.

za podmínky dodržení platných právních předpisů včetně bezpečnostních, protipožárních a 
hygienických opatření.

Usnesení číslo: 740/24R/2020
Uložení vodovodní přípojky (Dolní Radouň, p.č. 108/3) do pozemku města Jindřichův Hradec, 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a smlouvy o zřízení služebnosti

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uložení vodovodní přípojky do části pozemků p.č. 1850/1, ost. plocha, ost. komunikace, p.č. 
126/6, trvalý travní porost, p.č. 1855/15, vodní plocha, koryto vodního toku umělé, p.č. 104/1, 
trvalý travní porost a p.č. 1849/1, ost. plocha, silnice, vše k.ú. Dolní Radouň, které jsou ve 
vlastnictví města J. Hradec pro stavbu: ,,Dolní Radouň, p.č. 108/3 – vodovodní přípojka“ a 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle schváleného vzoru s investorem 
stavby , bytem , 377 01 Jindřichův Hradec a následné 
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, dle schváleného vzoru. 
Tento souhlas nabývá účinnosti dnem uzavření smlouvy o budoucí smlouvě a nenahrazuje 
rozhodnutí příslušných správních orgánů.

Usnesení číslo: 741/24R/2020
Uložení plynovodní přípojky (J. Hradec, ) do pozemku města Jindřichův Hradec, 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a smlouvy o zřízení věcného 
břemene

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uložení plynovodní přípojky do části pozemku p.č. 93/56, zahrada, k.ú. Radouňka, který je ve 
vlastnictví města J. Hradec pro stavbu: „Radouňka čp.145 - plynovodní přípojka“ a uzavření 
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti plynovodního vedení dle schváleného vzoru s 
investorem stavby  a , oba bytem , 
Radouňka, 37701 Jindřichův Hradec a následné uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 
osobní služebnosti plynárenského vedení podle § 59 odst.2 energetického zákona s vlastníkem 
plynovodní přípojky, dle schváleného vzoru. 
Tento souhlas nabývá účinnosti dnem uzavření smlouvy o smlouvě budoucí a nenahrazuje 
rozhodnutí příslušných

Usnesení číslo: 742/24R/2020
Uložení kabelového vedení VN (E.ON – Buk, ) do pozemku města Jindřichův Hradec a 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o zřízení věcného 
břemene

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uložení kabelového vedení NN do pozemku p.č. 1326/3, ost. plocha, ost. komunikace, k.ú. Buk u 
Jindřichova Hradce, který je ve vlastnictví města Jindřichův Hradec pro stavbu ,,Buk, 

 – kabel NN“ a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, dle 
schváleného vzoru, s investorem stavby společností E. ON Distribuce, a.s., IČ 280 85 400, se 
sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice a následné uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene dle schváleného vzoru.
Tento souhlas nabývá účinnosti dnem uzavření smlouvy o budoucí smlouvě a nenahrazuje 
rozhodnutí příslušných správních orgánů.



Usnesení číslo: 743/24R/2020
Uložení kabelového vedení NN (E.ON – J. Hradec, sídl. U Nádraží) do pozemku města 
Jindřichův Hradec a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 
smlouvy o zřízení věcného břemene 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uložení kabelového vedení NN a umístění kabelového pilíře do pozemku p.č. 2423/1, ost. plocha, 
manipulační plocha, k.ú. Jindřichův Hradec, který je ve vlastnictví města Jindřichův Hradec pro 
stavbu ,,J. Hradec, sídl. U Nádraží – kabel NN“ a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene, dle schváleného vzoru, s investorem stavby společností E. ON Distribuce, a.s., 
IČ 280 85 400, se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice a následné uzavření 
smlouvy o zřízení věcného břemene dle schváleného vzoru.
Tento souhlas nabývá účinnosti dnem uzavření smlouvy o budoucí smlouvě a nenahrazuje 
rozhodnutí příslušných správních orgánů.

Usnesení číslo: 744/24R/2020
Zpráva o činnosti komisí Rady města Jindřichův Hradec za rok 2019

Rada města po projednání:

1. bere na vědomí
Zprávu o činnosti komisí Rady města Jindřichův Hradec za rok 2019

Usnesení číslo: 745/24R/2020
Podnět Radě města Jindřichův Hradec - 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
odpověď na podnět Radě města Jindřichův Hradec podaný dne 10. 7. 2020 paní 

, tr. bytem  382 79 Frymburk, a pana , tr. bytem 
, 377 01 Jindřichův Hradec, dle předloženého návrhu

Usnesení číslo: 746/24R/2020
Žádost o prodloužení zvláštního užívání veřejného prostranství v parku pod Gymnáziem V. 
Nováka v J. Hradci pro zřízení občerstvení – žadatel DOKORA s. r. o. 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
prodloužení povolení zvláštního užívání veřejného prostranství společnosti DOKORA s.r.o., IČO: 
281 03 807, Jarošovská 1361/II, 377 01 Jindřichův Hradec, na p. č. 1673 v parku pod 
Gymnáziem Vítězslava Nováka v J. Hradci, za účelem umístění prodejního stánku, posezení a 
mobilních WC, v termínu od 2. 9. 2020 do 30. 9. 2020, na celkové ploše 40m2, dle přiloženého 
návrhu

Usnesení číslo: 747/24R/2020
Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou, Růžová 30/II, Jindřichův Hradec - byt č. 3

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v Domě s pečovatelskou službou, Růžová 30/II, Jindřichův 
Hradec mezi Městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec, IČO 
00246875, a panem , na dobu neurčitou, nájemné ve výši 43,00 Kč/m2/měsíc.

Usnesení číslo: 748/24R/2020
Žádost o umístění poutače pro předvolební kampaň 



Rada města po projednání:

1. schvaluje
hnutí JIHOČEŠI 2012, IČ 714 43 312, Kovářov 63, 398 55 Kovářov bezplatné užívání části plotu 
na pozemku p. č. 4290/2 v k.ú. Jindřichův Hradec za účelem umístění poutače pro předvolební 
kampaň, v termínu od 3. 9. 2020 do 5. 10. 2020.

Usnesení číslo: 749/24R/2020
Projednání uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor na společenský sál v KD Střelnice - 
pronájem Waldviertler Sparkasse Bank AG 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy v KD Střelnice mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 
01 Jindřichův Hradec a Waldviertler Sparkasse Bank AG, Klášterská 126/II, 37701 Jindřichův 
Hradec, IČ 49060724 za účelem uspořádání setkání zaměstnanců, které se uskuteční dne 
7.9.2020.

Usnesení číslo: 750/24R/2020
Žádost o umístění informačních bannerů v Panské ulici - Ing. Jaroslav Chalupský

Rada města po projednání:

1. schvaluje
Ing. Jaroslavu Chalupskému, , J. Hradec, umístění 3ks informačních reklamních 
bannerů jako upoutávku na senátní volby a jeho kandidaturu, ve dnech 3.9.2020 - 30.9.2020 v 
Panské ulici v J. Hradci mezi domy čp. 136/I a 93/I.

Za správnost vyhotovení




