
USNESENÍ Z 26. SCHŮZE RADY MĚSTA
JINDŘICHŮV HRADEC

KONANÉ DNE 16.09.2020

V Jindřichově Hradci dne 17.9.2020
Usnesení číslo: 781/26R/2020
Žádost o slevu nájemného prostor kaple sv. M. Magdaleny - Základní umělecká škola

Rada města po projednání:

1. schvaluje
poskytnout slevu ve výši 50% z ceny nájemného prostor kaple sv. M. Magdaleny Základní 
umělecké škole Vítězslava Nováka, Janderova 165/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 60816821 za 
účelem uspořádání absolventského koncertu žáků ZUŠ dne 24. 9. 2020

2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy prostor kaple sv. M. Magdaleny mezi městem Jindřichův Hradec, 
Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 00246875 a Základní uměleckou školou 
Vítězslava Nováka, Janderova 165/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 60816821 za účelem 
uspořádání absolventského koncertu žáků ZUŠ dne 24. 9. 2020

Usnesení číslo: 782/26R/2020
Projednání uzavření smluv o nájmu nebytových prostor na společenský sál v KD Střelnice - 
pronájem

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy v KD Střelnice mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 
01 Jindřichův Hradec a Lukášem Čepelákem, , 180 00 Praha 8 - Libeň, IČ 
75339781 za účelem uspořádání travesti show, která se uskuteční dne 1.10.2020.

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, nar. 

 za účelem uspořádání výuky tance a společenské výchovy, která se uskuteční ve 
dnech 2.10., 9.10., 16.10., 24.10., 30.10.2020.

Usnesení číslo: 783/26R/2020
Revokace usnesení č. 749/24R/2020 ze dne 2.9.2020 - projednání uzavření smlouvy o nájmu 
nebytových prostor na společenský sál v KD Střelnice 

Rada města po projednání:

1. revokuje
usnesení Rady města Jindřichův Hradec č. 749/24R/2020 ze dne 2.9.2020.

2. 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 
24.9.2020.

Usnesení číslo: 784/26R/2020
Žádost o souhlas s podnájmem nebytových prostor -VKC JH

Rada města po projednání:

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



1. uděluje
příspěvkové organizaci Vzdělávací a kulturní centrum Jindřichův Hradec, p.o., se sídlem 
Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec, IČ 08523495,souhlas s podnájmem nebytových prostor - 
Koncertního sálu v prostorách Muzea fotografie a moderních obrazových médií pro subjekt 
Základní umělecká škola Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci, se sídlem Janderova 165/II, 
377 01 Jindřichův Hradec, a to za cenu dohodou 350 Kč/každá zkouška v rozsahu cca 1,5 hodiny, 
dle předloženého návrhu

Usnesení číslo: 785/26R/2020
Žádost o schválení přijetí věcných darů - VKC JH

Rada města po projednání:

1. schvaluje
v souladu se zřizovací listinou přijetí věcných darů, dle předloženého návrhu, pro příspěvkovou 
organizaci Vzdělávací a kulturní centrum Jindřichův Hradec, příspěvková organizace, se sídlem 
Klášterská 135, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec, identifikační číslo 085 23 495

Usnesení číslo: 786/26R/2020
Darovací smlouva - Společenství obcí Staryj Martyniv a Rizdvjany, Naše země

Rada města po projednání:

1. nesouhlasí
s uzavřením smlouvy darovací mezi městem Jindřichův Hradec a neziskovou, nevládní organizací 
"Společenství obcí Staryj Martyniv a Rizdvjany, Naše země", se sídlem ul. Ševčenka 58, PSČ 771 
30 Staryj Martyniv, Halyčský okres, Ivanofrankivská oblast, Ukrajina, identifikační číslo: 403 16 
080, dle předloženého návrhu,

2. požaduje
předložit Zastupitelstvu města Jindřichův Hradec k projednání.

Usnesení číslo: 787/26R/2020
Žádost o prodloužení povolení zvláštního užívání veřejného prostranství za účelem umístění 
reklamních poutačů týkajících se předvolební kampaně – žadatel Změna 2020 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
prodloužení povolení zvláštního užívání veřejného prostranství politickému hnutí Změna 2020, 
IČ: 087 73 297, Bohunická 535, 375 01 Týn nad Vltavou, k umístění 4 ks reklamních poutačů, 
každý na ploše 2 m2, týkajících se předvolební kampaně. Poutače budou umístěny na travnatých 
plochách p. č. 1559 u vstupu do Husových sadů, na p. č. 308/3 u kruhového objezdu u 
nemocnice, na p. č. 3926/1 v ul. Jáchymova u zastávky MHD sídl. Vajgar – bazén a na p. č. 
3521/65 v ul. Hvězdná před křižovatkou s ul. Václavská, v termínu od 6. 10. 2020 do 12. 10. 
2020, dle přiloženého návrhu.

Usnesení číslo: 788/26R/2020
Žádost o povolení zvláštního užívání veřejného prostranství na Masarykově nám., v 
souvislosti s konáním vzdělávací akce „Ženy chtějí změny“ - žadatel 

Rada města po projednání:

1. neschvaluje
povolení zvláštního užívání veřejného prostranství panu  nar. , 

, 394 68 Žirovnice, na Masarykově nám. v J. Hradci, ve vnitřním prostoru u fontány k umístění 
2 podsadových stanů o velikosti 2 x 2 m, v souvislosti s konáním vzdělávací akce, dne 3. 10. 
2020 na ploše 8 m2, dle přiloženého návrhu.

Usnesení číslo: 789/26R/2020
Žádost o zvláštní užívání veřejného prostranství v parku pod Gymnáziem V. Nováka v J. 



Hradci v souvislosti s konáním sportovní akce „Jindřichohradecký duatlon“ a žádost o užití 
znaku města – žadatel BROMEX solution s.r.o.

Rada města po projednání:

1. schvaluje
povolení zvláštního užívání veřejného prostranství společnosti BROMEX solution s.r.o., IČO: 045 
53 110, tř. Dr. Edvarda Beneše 105/106, 392 01 Soběslav, na p.č. 1671,1672, 1673, 1674 a 
1675/1 v parku pod Gymnáziem V. Nováka v J. Hradci za účelem umístění zařízení potřebných 
pro konání závodu – zázemí pro závodníky a organizátory, závodní depo a občerstvení pro 
závodníky, v souvislosti s konáním sportovní akce „Jindřichohradecký duatlon“, dne 3. 10. 2020, 
na celkové ploše 1.000 m2, dle přiloženého návrhu.

2. schvaluje
užití znaku města Jindřichův Hradec za účelem propagace 1. ročníku sportovní akce 
„Jindřichohradecký duatlon“

Usnesení číslo: 790/26R/2020
Žádost o převod členských práv a povinností k bytu č. 4 a garážového stání č. 11, Nušlova 
62/V, Jindřichův Hradec 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
převod členských práv a povinností k bytu č. 4 a garážovému stání č. 11, Nušlova 62/V, 
Jindřichův Hradec na , bytem  J. Hradec za 
předpokladu, že tento byt bude užívat k trvalému nájemnímu bydlení, a to s účinností od 1. 10. 
2020.

Usnesení číslo: 791/26R/2020
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 160/I

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 160/I, nám. Míru, J. Hradec mezi městem Jindřichův 
Hradec a  na dobu určitou, a to do 31. 12. 2021, nájemné ve výši 53,49 
Kč/m2/měsíc

Usnesení číslo: 792/26R/2020
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11 v č.p. 50/V, ul. Větrná (DPS)

Rada města po projednání:

1. schvaluje
ukončení nájemní smlouvy na byt č. 50 v Domě s pečovatelskou službou Větrná 50/V, Jindřichův 
Hradci mezi městem Jindřichův Hradec a paní  dohodou ke dni 30. 9. 2020

2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11 v Domě s pečovatelskou službou Větrná 50/V, Jindřichův 
Hradec s paní  na dobu neurčitou, nájemné 43,- Kč/ m2 /měsíc

Usnesení číslo: 793/26R/2020
Žádost Základní školy Jindřichův Hradec V, Větrná 54 o udělení souhlasu s podnájmem 
učeben 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
v souladu se zřizovací listinou Základní školy Jindřichův Hradec V, Větrná 54, podnájem učebny v 
objektu základní školy Evropskému centru jazykových zkoušek a Jazykové škole s právem státní 
jazykové zkoušky s. r. o., Mlýnská 172/2, 370 01 České Budějovice IČ: 24144525 pro přípravné 
kurzy ke zkouškám Cambridge English pro žáky základní školy od 1. 10. 2020 do 30. 6. 2021 dle 



kalkulace stanovené ředitelkou ZŠ

2. schvaluje
v souladu se zřizovací listinou Základní školy Jindřichův Hradec V, Větrná 54, podnájem učebny v 
objektu základní školy organizaci Věda nás baví o. p. s, Velkopřevorské náměstí 629/7, 118 01 
Praha 1, Malá Strana, IČ: 24204137 pro kroužek Věda nás baví od 1. 10. 2020 do 30. 6. 2021 
dle kalkulace stanovené ředitelkou ZŠ

Usnesení číslo: 794/26R/2020
Návrh na uzavření licenční smlouvy na použití programu COMDI v základních školách 
zřízených městem Jindřichův Hradec

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření licenční smlouvy dle předloženého návrhu mezi Republikovým centrem vzdělávání, s. r. 
o., se sídlem Praha 10, Vršovice, Kubánské náměstí 1391/11, IČ 25289667 a městem Jindřichův 
Hradec na použití počítačového programu COMDI a jeho modulů (modul A), v základních školách 
zřízených městem Jindřichův Hradec k využití pro poradenství při volbě povolání žáků pro období 
školní rok 2020/2021 za cenu 58 650 Kč s DPH

Usnesení číslo: 795/26R/2020
Návrh zadání veřejné zakázky z ORJ 40 - Chodník Dolní Radouň 2. etapa

Rada města po projednání:

1. schvaluje
návrh zadání veřejné zakázky z ORJ 40 Chodník Dolní Radouň 2. etapa dle předloženého návrhu.

2. souhlasí
se zařazením výše uvedené akce Chodník Dolní Radouň 2. etapa do rozpočtu města r. 2021.

3. požaduje
předložit bod 2. zastupitelstvu města k rozhodnutí.

Usnesení číslo: 796/26R/2020
Zadání VZMR z ORJ 40 – Rekonstrukce kanalizační sítě, stoka E, Otín-Jitka

Rada města po projednání:

1. schvaluje
zadání veřejné zakázky malého rozsahu z ORJ 40 "Rekonstrukce kanalizační sítě, stoka E, Otín-
Jitka" účastníkovi řízení firmě JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o., Vídeňská 168, 377 01 
Jindřichův Hradec, IČ: 25195379 za cenu 1 139 916,26 Kč bez DPH.

2. schvaluje
uzavření smlouvy o dílo s vybraným účastníkem zadávacího řízení dle schváleného vzoru.

Usnesení číslo: 797/26R/2020
Husovy sady - aktuální stav a možnosti dalšího postupu

Rada města po projednání:

1. bere na vědomí
aktuální stav a návrhy dalšího postupu řešení Husových sadů

2. souhlasí
s prověřením umístění možných dosadeb – nutná spolupráce arboristy a zahradního architekta.

3. požaduje
předložit ZMě "Husovy sady - aktuální stav a další postup" k projednání



Usnesení číslo: 798/26R/2020
Uzavření dodatku č. 4 - ZP Hospříz, a.s.

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu pozemku ze dne 23.5.2005 v platném znění, dle 
předloženého návrhu, mezi městem Jindřichův Hradec, IČ 002 46 875, se sídlem Klášterská 
135/II, Jindřichův Hradec a ZP Hospříz a.s., IČ 251 75 661, se sídlem Hospříz 62, Jindřichův 
Hradec.

Usnesení číslo: 799/26R/2020
1) Žádost o ukončení nájemní smlouvy, 2) Dohoda o splátkách a uznání dluhu, 3) Prominutí 
smluvního penále 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy, dle předloženého návrhu, na pronájem pozemků 
p.č. 1637, p.č. 1638, p.č. 1639 a p.č. 1642, vše k.ú. Jindřichův Hradec mezi městem Jindřichův 
Hradec, IČ 002 46 875, se sídlem Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec a Ing. Martinem 
Charvátem, IČ 649 32 389, se sídlem , Jindřichův Hradec.

2. schvaluje
uzavření dohody o splátkách a uznání dluhu, dle předloženého návrhu, mezi městem Jindřichův 
Hradec, IČ 002 46 875, se sídlem Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec a Ing. Martinem 
Charvátem, IČ 649 32 389, se sídlem , Jindřichův Hradec.

3. souhlasí
s prominutím smluvního penále Ing. Martinu Charvátovi, IČ 649 32 389, se sídlem 

, Jindřichův Hradec.

4. požaduje
předložit bod 3 zastupitelstvu města k rozhodnutí.

Usnesení číslo: 800/26R/2020
Žádost o výpůjčku garáže 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
zveřejnění záměru města vypůjčit garáž o výměře 44 m2, která je součástí pozemku p.č. 616/3 v 
k.ú. Jindřichův Hradec, Krajskému ředitelství policie Jihočeského kraje, IČ 751 51 511, se sídlem 
Lannova 26, České Budějovice, na dobu určitou do 31.12.2021, za účelem skladování movitého 
majetku.

Usnesení číslo: 801/26R/2020
Žádost o prodloužení smlouvy o výpůjčce - Vydavatelství MCU s.r.o.

Rada města po projednání:

1. schvaluje
záměr uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o výpůjčce za dne 1.8.2004 v platném znění mezi 
městem Jindřichův Hradec, IČ 002 46 875, se sídlem Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec a 
Vydavatelstvím MCU s.r.o., IČ 260 99 900, se sídlem Soukenická 43, Vnitřní Město, Český 
Krumlov, kterým bude prodloužena doba výpůjčky do 31.12.2030.

Usnesení číslo: 802/26R/2020
Návrh na provedení rozpočtového opatření č. 69/2020 - ORJ 37

Rada města po projednání:



1. schvaluje
provedení rozpočtového opatření č. 69/2020 takto: 

- zvýšení rozpočtu ve výdajové části rozpočtu ORJ 37 - místní hospodářství, položka Deratizace - 
Nákup ostatních služeb o 70 000,- Kč 

- snížení rozpočtu ve výdajové části rozpočtu ORJ 37 - místní hospodářství, položka Údržba 
místních komunikací a veřejného prostranství - Nákup ostatních služeb o 70 000,- Kč

Usnesení číslo: 803/26R/2020
Návrh na ukončení smlouvy č. SM/0344/2019 - FK Project. s.r.o.

Rada města po projednání:

1. schvaluje
odstoupení od Smlouvy o využití systému zavedeného obcí o nakládání s komunálním odpadem 
č. SM/0344/2019 uzavřené mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův 
Hradec, IČ 00246875 a společností FK Project s.r.o., sídliště Vajgar 678/III, 377 01 Jindřichův 
Hradec, IČ 07605439, s okamžitou platností dle předloženého návrhu

Za správnost vyhotovení




