
USNESENÍ Z 27. SCHŮZE RADY MĚSTA
JINDŘICHŮV HRADEC

KONANÉ DNE 30.09.2020

V Jindřichově Hradci dne 1.10.2020
Usnesení číslo: 804/27R/2020
Návrh na změny ceníku: Zimní údržby

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., změny ceníku zimní údržby, dle předloženého 
návrhu s účinností od 1.11.2020

Usnesení číslo: 805/27R/2020
Operační plán zimní údržby 2020/21

Rada města po projednání:

1. schvaluje
společnosti Služby města Jindřichův Hradec s.r.o. "Operační plán zimní údržby 2020/2021" 
místních komunikací ve vlastnictví města Jindřichův Hradec dle příloh.

Usnesení číslo: 806/27R/2020
Zadání veřejné zakázky - 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
zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Posypová sůl - 2020" účastníkovi P.S.CH. spol. s r.o., 
Alšova 1030, 334 41 Plzeň - jih, Dobřany, IČ: 252 42 083 za cenu 1.520.000,-Kč bez DPH.

2. schvaluje
uzavření smlouvy o dílo s vybraným účastníkem.

Usnesení číslo: 807/27R/2020
Přehled plánovaných kulturních a společenských akcí v KD Střelnice, v kapli sv. Maří 
Magdaleny a akcí mimo KD Střelnice a kapli sv. Maří Magdaleny na IV. čtvrtletí roku 2020 

Rada města po projednání:

1. bere na vědomí
přehled plánovaných kulturních a společenských akcí v KD Střelnice, kapli sv. Maří Magdaleny a 
akcí mimo KD Střelnice a kapli sv. Maří Magdaleny na IV. čtvrtletí roku 2020 dle upraveného 
návrhu.

Usnesení číslo: 808/27R/2020
Projednání uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor na kinosál v KD Střelnice - 
pronájem 

Rada města po projednání:

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



1. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy v KD Střelnice mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 
01 Jindřichův Hradec a Tomášem Kubešem,  130 00 Praha 3- Žižkov, IČ 
66863333 za účelem uspořádání projekce o Černobylu, která se uskuteční dne 5.10.2020.

Usnesení číslo: 809/27R/2020
Žádost o poskytnutí slevy na pronájem divadelního sálu - DS Jablonský - zkoušky 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
poskytnout nájemné dohodou ve výši 600,-Kč včetně DPH z divadelního sálu v KD Střelnice 
Divadelní společnosti Jablonský z.s., Masarykovo nám. 107/I, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 
60816724 za účelem uspořádání zkoušek divadelního souboru, které se uskuteční ve dnech 
20.10., 25.10., 1.11., 4.11., 10.11. a 11.11.2020.

2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy v KD Střelnice mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 
01 Jindřichův Hradec a Divadelní společností Jablonský z.s., Masarykovo nám. 107/I, 377 01 
Jindřichův Hradec, IČ 60816724 za účelem uspořádání zkoušek divadelního souboru, které se 
uskuteční ve dnech 20.10., 25.10., 1.11., 4.11., 10.11. a 11.11.2020.

Usnesení číslo: 810/27R/2020
Žádost o poskytnutí výrazné slevy z pronájmu divadelního sálu v KD Střelnice - DS Jablonský 
z.s. - pronájem a prodej vstupenek

Rada města po projednání:

1. schvaluje
poskytnout nájemné dohodou ve výši 1 000,-Kč včetně DPH z divadelního sálu v KD Střelnice 
Divadelní společnosti Jablonský z.s., Masarykovo nám. 107/I, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 
60816724 za účelem uspořádání divadelního představení, které se uskuteční dne 12.11.2020.

2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy v KD Střelnice mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 
01 Jindřichův Hradec a Divadelní společností Jablonský z.s., Masarykovo nám. 107/I, 377 01 
Jindřichův Hradec, IČ 60816724 za účelem uspořádání divadelního představení, které se 
uskuteční dne 12.11.2020.

3. schvaluje
uzavření smlouvy o zprostředkování převodu práv vstupu na kulturní akci mezi městem 
Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec a Divadelní společností Jablonský 
z.s., Masarykovo nám. 107/I, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 60816724 za účelem uspořádání 
divadelního představení, které se uskuteční dne 12.11.2020.

Usnesení číslo: 811/27R/2020
Žádost o bezplatné promítání spotu o domácí hospicové péči v ČR a Jindřichově Hradci v 
kinosále KD Střelnice - Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s. 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
bezplatné zařazení spotu o domácí hospicové péči v ČR a Jindřichově Hradci do promítání v 
kinosále KD Střelnice pro Hospicovou péči sv. Kleofáše, o.p.s., Svatopluka Čecha 20, 379 01 
Třeboň, IČ 22707328, které bude probíhat ve dnech od 1.10.2020 do 10.10.2020.

Usnesení číslo: 812/27R/2020
Žádost o užití znaku - David Pavlů, šipkařský tým

Rada města po projednání:

1. schvaluje
užití znaku města Jindřichův Hradec panu Davidovi Pavlů pro použití na dresech šipkařského 



týmu z Jindřichova Hradce.

Usnesení číslo: 813/27R/2020
Varování obyvatel města Jindřichův Hradec

Rada města po projednání:

1. schvaluje
současný systém varování obyvatel města Jindřichův Hradec v rámci zpracovaných povodňových 
a krizových plánů.

2. neschvaluje
realizovat projekt vybudování městského bezdrátového rozhlasu k zabezpečení varování obyvatel 
před hrozícím nebezpečím v rámci výzvy Ministerstva životního prostředí z fondu soudržnosti 
Evropské unie z Operačního programu životního prostředí.

Usnesení číslo: 814/27R/2020
Prodloužení nájemních smluv na byty v čp. 339/IV, ul. Jakubská, J. Hradec

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě na byt č. 11 v domě čp. 339/IV, ul. Jakubská v J. 
Hradci mezi městem J. Hradec a  na dobu určitou, a to do 30. 9. 2022, výše 
nájemného na 48,14 Kč/m2/měsíc

2. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na byt č. 18 v domě čp. 339/IV, ul. Jakubská v J. 
Hradci mezi městem J. Hradec a  na dobu určitou, a to do 30. 9. 2022, 
výše nájemného na 48,14 Kč/m2/měsíc

Usnesení číslo: 815/27R/2020
Uzavření dodatku č. 2 k Rámcové smlouvě o dílo - SMJH 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření dodatku č. 2 k Rámcové smlouvě o dílo uzavřené dne 26. 11. 2013 v platném znění 
mezi městem Jindřichův Hradec a Službami města Jindřichův Hradec s.r.o., Jiráskovo předměstí 
1007, Jindřichův Hradec III, IČ 260 43 335 dle předloženého návrhu s platností od 1. 10. 2020

Usnesení číslo: 816/27R/2020
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 122/IV

Rada města po projednání:

1. schvaluje
ukončení nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 122/IV, ul. Nežárecká v J. Hradci mezi městem 
Jindřichův Hradec a  dohodou ke dni 31. 10. 2020

2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 122/IV, ul. Nežárecká, J. Hradec mezi městem 
Jindřichův Hradec a , a to na dobu určitou do 31. 12. 2021, nájemné 53,49 
Kč/m2/měsíc

Usnesení číslo: 817/27R/2020
Žádosti o schválení přijetí peněžitých darů – 2. a 6. Základních škol v Jindřichově Hradci od 
společnosti WOMEN FOR WOMEN

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 16 830 Kč pro období 1. 10. 2020 – 31. 
12. 2020 účelově určeného na úhradu obědů pro děti ze sociálně slabých rodin pro Základní školu 
Jindřichův Hradec II, Janderova 160

2. schvaluje
v souladu se zřizovací listinou přijetí peněžitého daru od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., 
Vlastislavova 152/4, IČ:24231509, 140 00 Praha 4 v celkové výši 36 414 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, Janderova 160

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 4 290 Kč pro období 1. 10.2020 – 
31. 12. 2020 účelově určeného na úhradu obědů pro děti ze sociálně slabých rodin pro Základní 
školu Jindřichův Hradec V, Větrná 54

Usnesení číslo: 818/27R/2020
Žádost Základní školy Jindřichův Hradec II, Jarošovská 746 o udělení souhlasu s podnájmem 
učebny

Rada města po projednání:

1. schvaluje
v souladu se zřizovací listinou Základní školy Jindřichův Hradec II, Jarošovská 742, podnájem 
učebny v objektu základní školy panu Petru Blažkovi, , 197 00 Praha 9 – Kbely, 
IČ 63572389 za účelem výuky anglického jazyka žáků školy v době od 5. 10. 2020 do 31. 5. 
2021 dle kalkulace stanovené ředitelem ZŠ

Usnesení číslo: 819/27R/2020
Návrh dodavatele 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 – Odbor školství na revitalizaci školní zahrady 
2. mateřské školy Jindřichův Hradec III, Jáchymova 209 - nákup a instalace herních prvků firmě 
Bonita Group Service s.r.o., Drásov 583, 66424 Drásov IČ: 27738795 za cenu 279 015,74 Kč s 
DPH se lhůtou realizace 47 dnů.

2. schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi městem Jindřichův Hradec a vybraným dodavatelem firmy Bonita 
Group Service s.r.o. dle předloženého návrhu

Usnesení číslo: 820/27R/2020
Poskytnutí finanční dotace organizaci Vajgarská saň, z. s. z druhé výzvy opatření č. 3 
Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu sportu v roce 2020

Rada města po projednání:

1. schvaluje
poskytnutí finanční dotace ve výši 18 860 Kč z druhé výzvy opatření č. 3 Dotačního programu 
města Jindřichův Hradec na podporu sportu v roce 2020 zapsanému spolku Vajgarská saň, z. s., 
sídlo Mukova 76, Jindřichův Hradec V, 377 01 Jindřichův Hradec. Dotace je účelově určená na 
částečné pokrytí nákladů spojených s účastí na MČR 2020 Dračích lodí v Labe Aréně - Račice

2. ukládá
Odboru školství, mládeže a tělovýchovy sepsat příslušnou smlouvu



Usnesení číslo: 821/27R/2020
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0231/2020 – 1. ZŠ Štítného ulice – 
výměna oken boční a čelní fasády, Jindřichův Hradec.

Rada města po projednání:

1. schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SM/0231/2020 na akci "1. ZŠ Štítného ulice – výměna oken 
boční a čelní fasády, Jindřichův Hradec" mezi Městem Jindřichův Hradec a společností FPM-
BECON spol. s r.o., Dukelská 968, 399 01 Milevsko, IČ: 45790540 dle předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 822/27R/2020
ČOV a kanalizace Děbolín- návrhy darovacích smluv

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy mezi Městem Jindřichův Hradec a , 

, 377 01 Jindřichův Hradec dle předloženého návrhu.

2. souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy mezi Městem Jindřichův Hradec a  

, 377 01 Jindřichův Hradec a , Vídeňská 14, 377 01 Jindřichův Hradec dle 
předloženého návrhu.

3. souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy mezi Městem Jindřichův Hradec a , 

, 370 11 České Budějovice 2 dle předloženého návrhu.

4. souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy mezi Městem Jindřichův Hradec a , 

, 377 01 Jindřichův Hradec dle předloženého návrhu.

5. požaduje
předložit body 1 až 4 zastupitelstvu města k projednání.

Usnesení číslo: 823/27R/2020
Předložení žádosti o dotaci do programu EFEKT II. pro rok 2021 - Aktivita 1A - Opatření ke 
snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení (VO) na projekt Obnova VO ve městě 
Jindřichův Hradec - 3.etapa 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
podání žádosti o dotaci v rámci programu EFEKT II. pro rok 2021 - aktivita 1A - Opatření ke 
snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení (VO) na projekt Obnova veřejného osvětlení 
ve městě Jindřichův Hradec - 3. etapa dle předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 824/27R/2020
Návrh Směrnice č. 1/2020 pro realizaci investičních a neinvestičních akcí města

Rada města po projednání:

1. schvaluje
Směrnici č. 1/2020 pro realizaci investičních a neinvestičních akcí města dle předloženého 
návrhu.

Usnesení číslo: 825/27R/2020
Návrh zadání VZMR z ORJ 40 - Výběrové řízení na pozici městský architekt (externí odborný 
konzultant)

Rada města po projednání:



1. schvaluje
návrh zadání VZMR "Výběrové řízení na pozici městský architekt (externí odborný konzultant)" 
dle předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 826/27R/2020
Pronájem pozemku p.č. 1342/4 k.ú. Jindřichův Hradec - 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 , bytem 

7, 110 00 Praha 1, na pronájem pozemku p.č. 1342/4 ostatní plocha, jiná plocha, o 
výměře 44 m2, k.ú. Jindřichův Hradec. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní lhůtou, výše nájemného činí 21,-Kč/m2/rok s možností jednostranného navýšení 
nájemného na výši v místě a čase obvyklou a o inflaci.

Usnesení číslo: 827/27R/2020
Nabídka ke koupi pozemků p.č. 92/2 a p.č. 92/3, obec Jindřichův Hradec, k.ú. Děbolín - 
realizace

Rada města po projednání:

1. nesouhlasí
s koupí pozemku p.č. 92/2, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1745 m² a pozemku p.č. 92/3, 
vodní plocha, zamokřená plocha, o výměře 3317 m², vše obec Jindřichův Hradec, k.ú. Děbolín, 
za celkovou cenu 599 000 Kč.

2. požaduje
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí

Usnesení číslo: 828/27R/2020
Nabídka ke koupi pozemku p.č. 2194, obec Jindřichův Hradec, k.ú. Matná - realizace

Rada města po projednání:

1. nesouhlasí
s koupí pozemku p.č. 2194, trvalý travní porost, o výměře 13 846 m², obec Jindřichův Hradec, 
k.ú. Matná za celkovou kupní cenu 318 500 Kč.

2. požaduje
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí

Usnesení číslo: 829/27R/2020
Prodej pozemků p.č. 3831/1 a p.č. 3833, obec i k.ú. Jindřichův Hradec - záměr

Rada města po projednání:

1. odkládá
předložený materiál.

Usnesení číslo: 830/27R/2020
Prodej pozemků p.č. 18, části p.č. 16 a části p.č. 19/1, k.ú. Děbolín - záměr

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s přijetím záměru prodat pozemek p.č. 18, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 71 m², 
část pozemku p.č. 16, zahrada, o výměře cca 70 m² a část pozemku p.č. 19/1, ostatní plocha, 
manipulační plocha, o výměře cca 15 m², vše obec Jndřichův Hradec, k.ú. Děbolín manželům 



, bytem , Jindřichův Hradec za těchto 
podmínek: 
- za cenu 455,-- Kč/m²
- výměry prodávaných částí pozemků p.č. 16 a p.č. 19/1, k.ú. Děbolín budou upřesněny 
geometrickým plánem
- upozorňujeme, že na pozemku p.č. 16, k.ú. Děbolín je umístěno nadzemní vedení nízkého 
napětí
- žadatelé mají vyrovnány veškeré závazky vůči městu J. Hradec, jím zřízeným právnickým 
osobám a organizačním složkám, případně jsou závazky smluvně zajištěny a žadatelé podmínky 
takové smlouvy plní
- žadatelé uhradí veškeré náklady se smlouvou spojené
- prodávající má právo od smlouvy odstoupit v případě, že kupní cena a náklady se smlouvou 
spojené nebudou kupujícími uhrazeny včas a řádně
- kupní cena bude uhrazena do 30ti dnů od podpisu smlouvy

2. požaduje
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí

Usnesení číslo: 831/27R/2020
Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce Radioklub J. Hradec - záměr

Rada města po projednání:

1. schvaluje
záměr uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 14.8.2015 uzavřené mezi městem 
Jindřichův Hradec, IČ 002 46 875, se sídlem Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec a Českým 
radioklubem, Radioklub OK1KKI Jindřichův Hradec, pobočný spolek, IČ 424 08 938, se sídlem 
Jindřichův Hradec 646/II, Jindřichův Hradec, kterým bude prodloužena doba výpůjčky do 
31.12.2025.

Usnesení číslo: 832/27R/2020
Prodej hrobky č. 103 - záměr

Rada města po projednání:

1. souhlasí
se záměrem města prodat hrobku č. 103, odd. II. umístěnou na městském hřbitově na p. č. 
3747/1 v Jindřichově Hradci, za těchto podmínek: 
- obálkovou metodou za minimální nabídkovou cenu stanovenou znaleckým posudkem 
- kupující uhradí veškeré náklady se smlouvou spojené
- žadatel má vyrovnány veškeré závazky vůči městu J. Hradec, jím zřízeným právnickým osobám 
a organizačním složkám, případně jsou závazky smluvně zajištěny a žadatel podmínky takové 
smlouvy plní

2. požaduje
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí

Usnesení číslo: 833/27R/2020
Bezúplatný převod pozemku p. č. 3694/6, k. ú. Jindřichův Hradec 

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s bezúplatným převodem pozemku p. č. 3694/6, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 
348 m2, obec i k. ú. Jindřichův Hradec, od ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha, IČ 69797111

2. požaduje
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí

Usnesení číslo: 834/27R/2020
Majetkoprávní vypořádání stavby "Cyklistické propojení Rezkova ul. - Dolní Skrýchov" - ČD 
a.s. - návrh smlouvy



Rada města po projednání:

1. souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec 
(jako kupujícím) a Českými dráhami, a.s., nábřeží L.Svobody 1222, Praha 1 (jako prodávajícím), 
dle předloženého návrhu.
Kupní cena ve výši 740.000,- Kč + příslušná sazba DPH bude hrazena z ORJ 39.

2. schvaluje
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem 
Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec (jako budoucím povinným) a Správou 
železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1 – Nové Město (jako budoucí oprávněným), dle 
předloženého návrhu

3. schvaluje
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem 
Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec (jako budoucím povinným) a ČD – 
Telematikou a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 (jako budoucím oprávněným), dle 
předloženého návrhu

4. požaduje
předložit bod č. 1 zastupitelstvu města k rozhodnutí

Usnesení číslo: 838/27R/2020
Ukončení smlouvy o nájmu VŠE Praha

Rada města po projednání:

1. schvaluje
ukončení smlouvy o nájmu ze dne 2.7.2018 uzavřené mezi městem Jindřichův Hradec, IČ 002 46 
875, se sídlem Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec a Vysokou školou ekonomickou v Praze, IČ 
613 84 399, se sídlem náměstí Winstona Churchilla 1938/4, Praha 3 - Žižkov, výpovědí k 
30.9.2021 dle předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 835/27R/2020
Zařazení provozovny servis v oblasti motorových vozidel, Jarošovská 1162/II, 377 01 
Jindřichův Hradec do systému zavedeného obcí o nakládání s komunálním odpadem

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření smlouvy o využití systému zavedeného obcí o nakládání s komunálním odpadem mezi 
městem Jindřichův Hradec, se sídlem Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec, IČ 00246875 
a společností FAJN GARAGE s.r.o., sídliště U Nádraží 804/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 
08117322 pro provozovnu na adrese Jarošovská 1162/II, 377 01 Jindřichův Hradec s účinností 
od 15. 10. 2020.
Smlouva bude uzavřena dle schváleného vzoru.

Usnesení číslo: 836/27R/2020
Uložení kanalizační přípojky (Otín, čp.66) 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 kanalizační přípojky do části pozemku p.č. 1128/22 ost. plocha, manipulační plocha, k.ú. 
Otín u Jindřichova Hradce, který je ve vlastnictví města J. Hradec pro stavbu: ,,Otín čp.66 – 
kanalizační přípojka“ a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle schváleného 
vzoru s investorem stavby Společenstvím vlastníků jednotek čp.66 Otín u Jindřichova Hradce, IČ 
260 80 621, se sídlem Otín čp.66, 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: 837/27R/2020
Uložení kabelového vedení VN (J. Hradec, Swietelsky– kabel VN) 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. neschvaluje
uložení kabelového vedení VN do pozemku p.č. 3576, ost. plocha, ost. komunikace, k.ú. 
Jindřichův Hradec, který je ve vlastnictví města Jindřichův Hradec pro stavbu ,,J. Hradec, 
SWIETELSKY – kabel VN“ a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, dle 
schváleného vzoru, s investorem stavby společností SWIETELSKY stavební s.r.o. , IČ 480 35 599, 
Pražská 495/58, 370 04 České Budějovice a následné uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene dle schváleného vzoru s vlastníkem stavby VN kabelu.
Tento souhlas nabývá účinnosti dnem uzavření smlouvy o budoucí smlouvě a nenahrazuje 
rozhodnutí příslušných správních orgánů.

Usnesení číslo: 839/27R/2020
Rozpočtové opatření č. 71/2020 - dotace na podporu finančního ohodnocení zaměstnanců v 
soc. službách (COVID - 19)

Rada města po projednání:

1. schvaluje
rozpočtové opatření č. 71, kterým se:
- zvýší rozpočet příjmů v části přijaté transfery - zařazením položky Odměny zaměstnanců 
sociálních služeb (Covid-19) ve výši 150.290,- Kč
- zvýší se rozpočet výdajů ORJ 29 - Domov pro matky s dětmi Políkno a Rodinná poradna - 
položka Platy, náhrady platů o částku 112.325,- Kč 
- zvýší se rozpočet výdajů ORJ 29 - Domov pro matky s dětmi Políkno a Rodinná poradna - 
položka Odvody pojistného o částku 37.965,- Kč.

Usnesení číslo: 840/27R/2020
Rozpočtové opatření č. 73/2020 - odměny členů zastupitelstev

Rada města po projednání:

1. schvaluje
rozpočtové opatření č. 73, kterým se:
- zvýší rozpočet výdajů ORJ 20 - Platy, náhrady platů, odvody, část Zastupitelstva obcí - položka 
Odměny členů zastupitelstev, náhrady odměn o částku 300.000,- Kč 
- sníží se rozpočet výdajů ORJ 20 - Platy, náhrady platů, odvody, část Zastupitelstva obcí - 
položka Odvody pojistného o částku 300.000,- Kč.

Usnesení číslo: 841/27R/2020
Žádost o prodloužení termínu užívání veřejného prostranství - Ing. Jaroslav Chalupský

Rada města po projednání:

1. schvaluje
Ing. Jaroslavu Chalupskému, , J. Hradec, umístění 2ks informačních reklamních 
bannerů jako upoutávku na senátní volby a jeho kandidaturu, ve dnech 1.10.2020 - 18.10.2020 
v Panské ulici v J. Hradci mezi domy čp. 136/I a 93/I.

2. schvaluje
povolení zvláštního užívání veřejného prostranství panu Ing. Jaroslavu Chalupskému, nar. 

, , 377 01 Jindřichův Hradec, k umístění reklamního poutače pro 
volby do krajských zastupitelstev a senátu pro politické uskupení Hradec srdcem a rozumem, na 
travnaté ploše p. č. 1559 u vstupu do Husových sadů, v termínu od 11. 10. 2020 do 18. 10. 
2020.



Za správnost vyhotovení




