
USNESENÍ Z 29. SCHŮZE RADY MĚSTA
JINDŘICHŮV HRADEC

KONANÉ DNE 14.10.2020

V Jindřichově Hradci dne 15.10.2020
Usnesení číslo: 861/29R/2020
Městská knihovna - Dodatek č. 41 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 1. 11. 2009

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření Dodatku č. 41 ke smlouvě o výpůjčce mezi městem Jindřichův Hradec, sídlo Klášterská 
135, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 002 46 875, jako půjčitelem, a 
Městskou knihovnou Jindřichův Hradec, příspěvková organizace, sídlo U Knihovny 1173, 
Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 608 17 054, jako vypůjčitelem, jehož 
předmětem je vymezení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a drobného 
dlouhodobého hmotného majetku, dle předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 862/29R/2020
Vzdání se práva na vymáhání pohledávek a jejich účetní odpis pro nedobytnost

Rada města po projednání:

1. schvaluje
vzdání se práva od dalšího vymáhání pohledávek, jakož i jejich účetní odpis pro nedobytnost 
uvedených v Seznamu pohledávek určených k účetnímu odpisu pod položkami č. 1-4 v celkové 
částce 14.826,--Kč a soudních poplatků vedenými pod č. 10-17 v celkové částce 24.278,--KČ.

2. ukládá
oddělení právnímu odboru kanceláře starosty realizaci bodu 1. tohoto usnesení v souladu se 
Směrnicí pro evidenci a vymáhání pohledávek.

3. souhlasí
se vzdáním se práva od dalšího vymáhání pohledávek, jakož i s jejich účetním odpisem pro 
nedobytnost uvedených v příloze pod položkami č. 5-9 v celkové částce 193.115,--Kč.

4. požaduje
návrh dle bodu 3. tohoto usnesení předložit ZMě k projednání

Usnesení číslo: 863/29R/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, IČ: 085 23 495

Usnesení číslo: 864/29R/2020
Vzdělávací a kulturní centrum Jindřichův Hradec - Dodatek č. 4 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 
20.12.2019

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o výpůjčce mezi městem Jindřichův Hradec, sídlo Klášterská 
135, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 002 46 875, jako půjčitel a Vzdělávací a 
kulturní centrum Jindřichův Hradec,p.o., sídlo Klášterská 135, Jindřichův Hradec II, 377 01 

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



Jindřichův Hradec, IČ: 085 23 495, jako půjčitel, jehož předmětem je vymezení dlouhodobého 
hmotného a nehmotného majetku a drobného dlouhodobého hmotného majetku, dle 
předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 865/29R/2020
Návrh na Úpravu rozpočtu nákladů a výnosů v rozpočtu Vzdělávacího a kulturního centra 
Jindřichův Hradec, p. o. 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
provedení Úpravy rozpočtu nákladů a výnosů č.7/2020 Vzdělávací a kulturní centrum Jindřichův 
Hradec, p. o., Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec takto:
- zvýšit rozpočet účtu 504 - prodané zboží o 120.000,--Kč
- zvýšit rozpočet účtu 604 - prodané zboží o 120.000,--Kč

Usnesení číslo: 866/29R/2020
Prodloužení nájemních smluv na byty v domě čp. 31/I, Zakostelecké náměstí, J. Hradec

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě na byt č. 1 v čp. 31/I, Zakostelecké náměstí v J. Hradci 
mezi městem J. Hradec a  na dobu určitou, a to do 31. 10. 2022 za předpokladu, 
že bude řádně uhrazeno nájemné za srpen a září 2020, a to do 31. 10. 2020

2. schvaluje
uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě na byt č. 4 v čp. 31/I, Zakostelecké náměstí v J. Hradci 
mezi městem J. Hradec a  na dobu určitou, a to do 31. 10. 2022

3. schvaluje
uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě na byt č. 5 v čp. 31/I, Zakostelecké náměstí v J. Hradci 
mezi městem J. Hradec a  na dobu určitou, a to do 31. 10. 2022

4. schvaluje
uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě na byt č. 9 v čp. 31/I, Zakostelecké náměstí v J. Hradci 
mezi městem J. Hradec a  na dobu určitou, a to do 31. 10. 2022

5. schvaluje
uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě na byt č. 11 v čp. 31/I, Zakostelecké náměstí v J. 
Hradci mezi městem J. Hradec a  na dobu určitou, a to do 31. 10. 2022

Usnesení číslo: 867/29R/2020
Uzavření nájemní smlouvy na služební byt č. 7 v č.p. 24/V 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na služební byt č. 7 v č.p. 24/V, ul. Kosmonautů v Jindřichově Hradci 
mezi městem Jindřichův Hradec a  po dobu výkonu zaměstnání lékařky 
odd. ARO pro zaměstnavatele NEMOCNICI JINDŘICHŮV HRADEC, a.s., U Nemocnice 380/III, 
Jindřichův Hradec nejdéle však do 31. 12. 2021, výše nájemného 70,- Kč/ m2/měsíc

Usnesení číslo: 868/29R/2020
Poskytnutí náhradního bydlení – oprava bytu č.16 v č.p. 67/V

Rada města po projednání:

1. schvaluje
poskytnutí náhradního bydlení v domě č.p. 56/V, byt č. 14, Hvězdná, J. Hradec na dobu určitou, 
nájemné 50,01 Kč/m2/měs., a to po dobu oprav bytu č. 16 v č.p. 67/V, Nušlova, J. Hradec panu 



2. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem Jindřichův Hradec a 

, a to po dobu oprav bytu č. 16 v č.p. 67/V

Usnesení číslo: 869/29R/2020
Ukončení nájemních smluv a uzavření nových nájemních smluv - Otín č.p. 94

Rada města po projednání:

1. schvaluje
ukončení nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 94 Otín, Jindřichův Hradec mezi městem Jindřichův 
Hradec a  dohodou ke dni 31. 10. 2020

2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 43 v DPS Větrná 50/V, Jindřichův Hradec mezi městem 
Jindřichův Hradec a na dobu neurčitou, nájemné 43,- Kč/ 
m2 /měsíc

3. schvaluje
ukončení nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 94 Otín, Jindřichův Hradec mezi městem Jindřichův 
Hradec a  dohodou ke dni 31. 10. 2020

4. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4, ul. Dobrovského č.p. 3/I, Jindřichův Hradec mezi městem 
Jindřichův Hradec a  na dobu určitou do 31. 12. 2021, nájemné 53,49 Kč/ 
m2 /měsíc

5. schvaluje
ukončení nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 94 Otín, Jindřichův Hradec mezi městem Jindřichův 
Hradec a dohodou ke dni 31. 10. 2020

Usnesení číslo: 870/29R/2020
Rozpočtové opatření č. 77/2020 - výkon pěstounské péče 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
rozpočtové opatření č. 77/2020 , kterým se zvýší rozpočet příjmů, v části Přijaté transfery, 
zvýšením položky Výkon pěstounské péče o částku 36.000,--Kč a zároveň se zvýší rozpočet 
výdajů v ORJ 28 – odbor sociálních věcí, položka Výkon pěstounské péče o 36 000,--Kč

Usnesení číslo: 871/29R/2020
Vyjádření obce k potřebnosti sociálních služeb- Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s. 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
vyjádření obce k potřebnosti sociální služby –osobní asistence, jejímž poskytovatelem je 
Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s., Svatopluka Čecha 20, Třeboň, IČO 22707328 dle 
předloženého návrhu

Usnesení číslo: 872/29R/2020
Vyjádření obce k potřebnosti sociálních služeb- APLA Jižní Čechy , z.ú.

Rada města po projednání:

1. schvaluje
vyjádření obce k potřebnosti sociální služby –raná péče, jejímž poskytovatelem je APLA Jižní 
Čechy, z.ú. , Farského 887, Tábor, IČO 28552288 dle předloženého návrhu



Usnesení číslo: 873/29R/2020
Vyjádření obce k potřebnosti sociálních služeb- Společnost pro ranou péči, České Budějovice 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
vyjádření obce k potřebnosti sociální služby –raná péče, jejímž poskytovatelem je Společnost pro 
ranou péči, pobočka České Budějovice, Čechova 164/1, České Budějovice , IČO 75094975 dle 
předloženého návrhu

Usnesení číslo: 874/29R/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 746, podnájem 
učebny v objektu základní školy organizaci Věda nás baví o.p.s., Velkopřevorské náměstí 629/7, 
118 00 Praha 1, Malá strana, IČ: 24204137 pro kroužek Věda nás baví od 21. 10. 2020 do 31. 5. 
2021 dle kalkulace stanovené ředitelem základní školy

Usnesení číslo: 875/29R/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. ruší
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.

2. schvaluje
návrh nového 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: 876/29R/2020
Provozování městské hromadné dopravy v Jindřichově Hradci- přechodné období

Rada města po projednání:

1. schvaluje
využití postupu dle zákona o zadávání veřejných zakázek - jednací řízení bez uveřejnění k 
provizornímu a dočasnému poskytování služby zajištění přepravy cestujících MHD v Jindřichově 
Hradci,formu brutto smlouvy s navázáním na současnou smlouvu

2. pověřuje
zástupce města Jindřichův Hradec Ing. Jana Mlčáka, MBA, Bc. Miroslava Kadeřábka, JUDr. Janu 
Říhovou, Ing. Karla Hrona a Ing. Zbyňka Heřmana k jednání s dopravcem ČSAD Jindřichův 
Hradec s.r.o., se sídlem U Nádraží 694, Jindřichův Hradec II, 377 14 Jindřichův Hradec, 
identifikační číslo 600 71 109 souvisejícím s provozováním MHD v Jindřichově Hradci a uzavřením 
příslušné smlouvy po dobu přechodného období

3. ukládá
odboru dopravy ve spolupráci s odborem kanceláře starosty a odborem rozvoje provést všechny 
úkony související s uzavřením smlouvy "Provozování městské hromadné dopravy v Jindřichově 
Hradci po dobu přechodného období" s dopravcem ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o., se sídlem U 
Nádraží 694, Jindřichův Hradec II, 377 14 Jindřichův Hradec, identifikační číslo 600 71 109

4. požaduje
předložit zprávu o výsledku jednacího řízení bez uveřejnění spolu s návrhem smlouvy radě města 
k rozhodnutí.



Usnesení číslo: 877/29R/2020
Návrh rozpočtového opatření č. 76/2020 - snížení dotace MMR na projekt Stavební úpravy 
bytového domu čp. 56/V J. Hradec

Rada města po projednání:

1. schvaluje
návrh rozpočtového opatření č. 76/2020 v ORJ 40 odbor rozvoje:
- snížení rozpočtu příjmů v části Přijaté transfery, položka Stavební úpravy bytového domu 
Hvězdná čp. 56/V J. Hradec o částku 97 924,86 Kč.
- snížení rozpočtu výdajů, Oddíl Bytové hospodářství, položka Stavební úpravy objektu 56/V o 
částku 97 924,86 Kč.

Usnesení číslo: 878/29R/2020
Rekonstrukce ulice Václavská, 2. etapa - návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. objednatele SM/0219/2020 na akci "Rekonstrukce 
ulice Václavská, Jindřichův Hradec - 2. etapa" mezi městem Jindřichův Hradec a firmou 
JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o. se sídlem Vídeňská 168/III, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 
25195379 dle předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 879/29R/2020
Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s Povodím Vltavy, státní 
podnik.

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi městem Jindřichův Hradec a 
společností Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 
70889953 dle předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 880/29R/2020
Jmenování Pracovní skupiny pro Program MPR Jindřichův Hradec 

Rada města po projednání:

1. jmenuje
Pracovní skupinou pro Program MPR Jindřichův Hradec ve složení:

- MgA. Sabina Langerová - předsedkyně;
- Bc. Miroslav Kadeřábek;
- Ing. Bohumil Komínek;
- PhDr. Jaroslav Pikal;
- Ing. arch. Tadeáš Matoušek;
- Ing. Hana Novotná;
- Ing. Karel Hron;
- PhDr. Milan Bureš;
- Ing. arch. Zbyněk Hartmann;
- Ing. arch. Blanka Tancerová;
- Ing. Petra Vozábalová;
- PhDr. Luděk Jirásko, CSc.

Usnesení číslo: 881/29R/2020
Žádost o výpůjčku garáže - realizace

Rada města po projednání:



1. schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce, dle předloženého návrhu, mezi městem Jindřichův Hradec, IČ 002 
46 875, se sídlem Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec a Krajským ředitelstvím policie 
Jihočeského kraje, IČ 751 51 511, se sídlem Lannova 26, České Budějovice. Smlouva bude 
uzavřena na dobu určitou do 31.12.2021.

Usnesení číslo: 882/29R/2020
Pronájem části pozemku p.č. 3909/2 v 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 společností Frankův dvůr s.r.o., IČ 
017 31 947, se sídlem Jemčinská 125/IV, Jindřichův Hradec na pronájem části pozemku p.č. 
3909/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 65,27 m2 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

Usnesení číslo: 883/29R/2020
Pacht části pozemku p.č. 141/1, k.ú. Dolní Skrýchov - záměr

Rada města po projednání:

1. schvaluje
ukončení smlouvy o nájmu pozemku uzavřené dne 21.1.2001 mezi Městem J.Hradec, IČ: 
00246875, se sídlem Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec a , 

 na část pozemku p.č. 141/1 ostatní plocha o výměře 120m2, k.ú. Dolní 
Skrýchov, užívaný jako zahrada - 61m2 a k sečení trávy 59m2. Smlouva bude ukončena 
dohodou dle předloženého návrhu.

2. schvaluje
záměr propachtovat část pozemku p.č. 141/1 ostatní plocha o výměře 200m2, k.ú. Dolní 
Skrýchov za účelem užívání jako zahrada panu , nar. , trvale bytem 

. Výše pachtovného činí 5,-Kč/m2/rok s možností jednostranného navýšení 
pachtovného na výši v místě a čase obvyklou a o inflaci. Smlouva bude uzavřena na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Usnesení číslo: 884/29R/2020
Žádost o schválení podnájmů v části objektu čp. 1125/II, J. Hradec 

Rada města po projednání:

1. uděluje
příspěvkové organizaci Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Jindřichův Hradec, 
Jarošovská 1125/II, IČ 608 16 848, se sídlem Jarošovská 1125/II, Jindřichův Hradec souhlas s 
podnájmem části objektu (tělocvična) Jindřichův Hradec čp. 1125/II pro subjekt , 
na období od října 2020 do 30.6.2021.

Usnesení číslo: 885/29R/2020
Prodloužení smlouvy o výpůjčce - Dodatek č. 3 (Vydavatelství MCU s.r.o.) - realizace

Rada města po projednání:



1. schvaluje
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 1.8.2004 v platném znění, dle předloženého 
návrhu, uzavřené 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: 886/29R/2020
Návrh na jmenování vedoucí odboru finančního Městského úřadu Jindřichův Hradec

Rada města po projednání:

1. bere na vědomí
vzdání se funkce vedoucí odboru finančního Městského úřadu Jindřichův Hradec paní Zdeňky 
Klímové ke dni 31. prosince 2020

2. bere na vědomí
průběh a vyhodnocení výběrového řízení na obsazení pracovního místa vedoucího úředníka - 
zaměstnance města Jindřichův Hradec zařazeného do Městského úřadu Jindřichův Hradec jako 
vedoucí odboru finančního

3. jmenuje
paní Ing. Gabrielu Dvořákovou vedoucí odboru finančního Městského úřadu Jindřichův Hradec s 
účinností od 1. ledna 2021

Usnesení číslo: 887/29R/2020
Plán inventur na rok 2020

Rada města po projednání:

1. schvaluje
Plán inventur na rok 2020 podle předloženého návrhu

Usnesení číslo: 888/29R/2020
Úpravy rozpisu schváleného rozpočtu

Rada města po projednání:

1. bere na vědomí
úpravy rozpisu schváleného rozpočtu za 3. čtvrtletí roku 2020

2. požaduje
předložit Zastupitelstvu města J. Hradec

Usnesení číslo: 889/29R/2020
Doplnění programu 22. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, které se uskuteční 
dne 21. října 2020

Rada města po projednání:

1. doplňuje
do programu zasedání 22. ZMě J. Hradec bod č. 18 - Návrh zadání veřejné zakázky z ORJ 40 - 
Chodník Dolní Radouň 2. etapa



Za správnost vyhotovení




