
USNESENÍ Z 31. SCHŮZE RADY MĚSTA
JINDŘICHŮV HRADEC

KONANÉ DNE 04.11.2020

V Jindřichově Hradci dne 5.11.2020
Usnesení číslo: 921/31R/2020
Návrh na zrušení plánované kulturní a společenské akce "Novoroční ohňostroj"

Rada města po projednání:

1. schvaluje
zrušení plánované kulturní a společenské akce "Novoroční ohňostroj" dne 1. 1. 2021.

Usnesení číslo: 922/31R/2020
Návrh Obecně závazné vyhlášky města Jindřichův Hradec č. 2/2020 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s vydáním Obecně závazné vyhlášky města Jindřichův Hradec č. 2/2020 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů dle předloženého návrhu s tím, že sazba poplatku pro fyzickou osobu bude ve výši 500,- 
Kč za rok.

2. požaduje
předložit ZMě k rozhodnutí.

Usnesení číslo: 923/31R/2020
Návrh Obecně závazné vyhlášky města Jindřichův Hradec č. 3/2020, kterou se mění Obecně 
závazná vyhláška města Jindřichův Hradec č. 1/2020, o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství, v platném znění.

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s návrhem Obecně závazné vyhlášky města Jindřichův Hradec č. 3/2020, kterou se mění Obecně 
závazná vyhláška města Jindřichův Hradec č. 1/2020, o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství, v platném znění.

2. požaduje
předložit ZMě k rozhodnutí.

Usnesení číslo: 924/31R/2020
Návrh rozpočtu na rok 2021

Rada města po projednání:

1. bere na vědomí
návrh rozpočtu na rok 2021 dle předloženého návrhu,

2. požaduje
předložit návrh rozpočtu na rok 2021 k dalšímu projednání radě města po pracovní schůzce k 
návrhu rozpočtu se zastupiteli města.

korandovai
Textové pole

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

korandovai
Obdélník



Usnesení číslo: 925/31R/2020
Přidělení služebního bytu č. 3 v č.p. 56/V - MěÚ

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na služební byt č. 3 v č.p. 56/V, ul. Hvězdná v J. Hradci mezi Městem 
Jindřichův Hradec a  po dobu výkonu zaměstnání pro Město Jindřichův Hradec, 
Klášterská 135/II, J. Hradec, nejdéle však do 31. 5. 2021, nájemné 53,49 Kč/ m2/měsíc .

Usnesení číslo: 926/31R/2020
Návrh dodavatele VZMR z ORJ 14 - Celková rekonstrukce kuchyněk u dvou tříd 1. MŠ 
Jindřichův Hradec II, Růžová 39 – odloučené pracoviště Pod Kasárny 1019

Rada města po projednání:

1. schvaluje
zadání veřejné zakázky malého rozsahu z ORJ 14 – Odbor školství na celkovou rekonstrukci 
kuchyněk u dvou tříd 1. MŠ Jindřichův Hradec II, Růžová 39 – odloučené pracoviště Pod Kasárny 
1019 firmě MOUČKA PS s.r.o., K pérovně 1610, 10200 Praha IČ: 26061171 za cenu 351 361,80 
Kč s DPH se lhůtou realizace 38 dnů.

2. schvaluje
uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem firmou MOUČKA PS s.r.o. dle schváleného 
vzoru

Usnesení číslo: 927/31R/2020
Provozování městské hromadné dopravy v Jindřichově Hradci - přechodné období 

Rada města po projednání:

1. bere na vědomí
Zprávu o výsledku jednacího řízení bez uveřejnění zakázky „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 
60071109.

2. schvaluje
Zadání zakázky „Provozování městské hromadné dopravy v Jindřichově Hradci – přechodné 
období“ dopravci ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o., se sídlem U Nádraží 694, Jindřichův Hradec II, 
377 14 Jindřichův Hradec, identifikační číslo 60071109 na základě jednacího řízení bez uveřejnění 
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

3. schvaluje
Uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících městskou hromadnou dopravou k 
zajištění dopravní obslužnosti města Jindřichův Hradec a jeho vybraných místních částí – 
přechodné období“ s dopravcem ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o., se sídlem U Nádraží 694, 
Jindřichův Hradec II, 377 14 Jindřichův Hradec, identifikační číslo 60071109 podle předloženého 
návrhu za podmínky, že bude schváleno financování této zakázky z rozpočtů města následujících 
let.

4. souhlasí
S financováním zakázky „Provozování městské hromadné dopravy v Jindřichově Hradci – 
přechodné období“ na období zakázky z rozpočtu města.

5. požaduje
Předložit zastupitelstvu města Jindřichův Hradec schválení financování zakázky „Provozování 
městské hromadné dopravy v Jindřichově Hradci – přechodné období“ na období zakázky z 
rozpočtu města.

Usnesení číslo: 928/31R/2020
Návrh na provedení rozpočtového opatření č. 81/2020 – příspěvek na MHD



Rada města po projednání:

1. souhlasí
s provedením rozpočtového opatření č. 81/2020, kterým se zvýší rozpočet výdajů v ORJ 10 – 
odbor dopravy, položka Příspěvek MHD o 2.000.000,00 Kč a zároveň se sníží rozpočet výdajů v 
ORJ 41 – finanční odbor, položka Nespecifikovaná rezerva o 2.000.000,00 Kč.

2. požaduje
předložit zastupitelstvu města J.Hradec k rozhodnutí

Usnesení číslo: 929/31R/2020
Aktualizace Programu regenerace MPR Jindřichův Hradec

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s Aktualizací Programu regenerace Městské památkové rezervace Jindřichův Hradec dle 
předloženého návrhu.

2. požaduje
předložení materiálu zastupitelstvu k projednání.

Usnesení číslo: 930/31R/2020
Návrh rozpočtového opatření č. 82/2020 - Příjem dotace od MK ČR Obnova a statické 
zajištění kleneb zámecký pivovar čp. 2, Jindřichův Hradec

Rada města po projednání:

1. schvaluje
návrh rozpočtového opatření č. 82/2020 takto:
- zvýšení rozpočtu příjmů, Část 4 Přijaté transfery zařazením položky Obnova a statické zajištění 
kleneb zámecký pivovar č. p. 2 Jindřichův Hradec částkou 700 000 Kč,
- zvýšení ORJ 41 odbor finanční, nespecifikovaná rezerva - o částku 700 000 Kč.

Usnesení číslo: 931/31R/2020
Návrh rozpočtového opatření č. 83/2020 - Oprava revizních šachet a doplnění suchovodu 
Obora 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
návrh rozpočtového opatření č. 83/2020 v ORJ 40 odbor rozvoje takto: 
Oddíl Pitná voda, odvádění a čištění odpadních vod
- položka Intenzifikace ČOV - snížení o částku 40 000 Kč, 
- zařazení položky Oprava revizních šachet a doplnění suchovodu Obora částkou 40 000 Kč.

2. požaduje
uplatnit náhradu škody

Usnesení číslo: 932/31R/2020
Rozpočtové opatření č. 70/2020

Rada města po projednání:

1. schvaluje
Rozpočtové opatření č. 70/2020, kterým se snižuje rozpočet příjmů v části přijaté transfery, 
položka Lokální biocentrum LBC18 o částku 23,3 tis. Kč a zároveň se zvyšuje rozpočet příjmů v 
části daňové příjmy , položka správní a ostatní poplatky o částku 23,3 tis. Kč.



Usnesení číslo: 933/31R/2020
Nabídka ke koupi pozemku p.č. 2153, obec Jindřichův Hradec, k.ú. Radouňka - realizace

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 37701 Jindřichův 
Hradec, IČ 00246875 (jako kupujícím) a , , 
37701 Jindřichův Hradec (jako prodávajícím) na koupi pozemku p.č. 2153, orná půda, obec 
Jindřichův Hradec, k.ú. Radouňka, o výměře 24 572 m², dle přiloženého návrhu kupní smlouvy, 
za celkovou kupní cenu 810 876 Kč za podmínky, že bude schváleno financování této koupě z 
rozpočtu města pro rok 2021

2. souhlasí
s financováním výše uvedené koupě z rozpočtu města pro rok 2021, ORJ 39, věci movité, 
nemovité

3. požaduje
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí

Usnesení číslo: 934/31R/2020
Nabídka ke koupi administrativní budovy bývalé vojenské správy včetně pozemků, obec i k.ú. 
Jindřichův Hradec - realizace

Rada města po projednání:

1. nesouhlasí
s koupí pozemků p.č. 1052/5, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 339 m², součástí pozemku je 
stavba bez čp/če, p.č. 1052/6, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 24 m², p.č. 1052/12, ostatní 
plocha, manipulační plocha, o výměře 90 m², p.č. 1052/14, ostatní plocha, manipulační plocha, o 
výměře 13 m², vše obec i k.ú. Jindřichův Hradec od vlastníků , 

, Jindřichův Hradec a , , Jindřichův 
Hradec

2. požaduje
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí

Usnesení číslo: 935/31R/2020
Uzavření dodatku č. 1 -  - realizace záměru

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření dodatku č. 1, dle předloženého znění, k pachtovní smlouvě uzavřené dne 25.7.2019 
mezi městem J. Hradec, IČ: 00246875, Jindřichův Hradec 135/II a panem , 

 s tím, že tímto dodatkem č. 1 bude z předmětu pachtu vyjmut pozemek p.č. 1858/1 
vodní plocha o výměře 339m2, k.ú. Dolní Radouň a snížena výměra propachtovaného pozemku 
p.č. 252/1 ostatní plocha z původních 2311m2 na 2263m2, k.ú. Dolní Radouň.

Usnesení číslo: 936/31R/2020
Žádost o prodej pozemků p.č. 2011/1 a p.č. 2011/2, vše obec i k.ú. Jindřichův Hradec - 
záměr

Rada města po projednání:

1. nesouhlasí
s přijetím záměru prodat pozemky p.č. 2011/1, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 150 m² a 
p.č. 2011/2, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 185 m², obec i k.ú. Jindřichův Hradec

2. požaduje
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí



Usnesení číslo: 937/31R/2020
Darování části pozemku p.č. 2366/3, obec i k.ú. J. Hradec - záměr

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s přijetím záměru darovat část pozemku p.č. 2366/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, o 
výměře cca 22 m², obec i k.ú. Jindřichův Hradec, ČR -Hasičskému záchrannému sboru 
Jihočeského kraje, IČ 70882835, se sídlem Pražská tř. 52b, 370 04 České Budějovice, za těchto 
podmínek: 
- výměra darované části pozemku bude specifikována geometrickým plánem
- žadatel uhradí veškeré náklady se smlouvou spojené
- náklady na posunutí betonové ohradní zdi uhradí žadatel

2. požaduje
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí

Usnesení číslo: 938/31R/2020
Prodej části pozemku p.č. 4235/1, obec i k.ú. Jindřichův Hradec - záměr

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s přijetím záměru prodat část pozemku p. č. 4235/1, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře cca 43 
m², obec i k.ú. Jindřichův Hradec, společnosti E.ON Distribuce a.s., IČ 28085400, se sídlem F.A. 
Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01, za těchto podmínek: 
- za cenu 1 200,- Kč/m² + příslušná sazba DPH
- výměra části prodávaného pozemku bude upřesněna geometrickým plánem 
- 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
- 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

2. požaduje
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí

Usnesení číslo: 939/31R/2020
Prodej části pozemku p.č. 1128/74, obec Jindřichův Hradec, k.ú. Otín u Jindřichova Hradce - 
záměr

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s přijetím záměru prodat část pozemku p.č. 1128/74, ostatní plocha, manipulační plocha, o 
výměře cca 24 m², obec Jindřichův Hradec, k.ú. Otín u Jindřichova Hradce, společnosti E.ON 
Distribuce a.s., IČ 28085400, se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01, za 
těchto podmínek: 
- za cenu 1 200,- Kč/m² + příslušná sazba DPH
- výměra části prodávaného pozemku bude upřesněna geometrickým plánem 
- 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
- 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

2. požaduje
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí



Usnesení číslo: 940/31R/2020
Doplnění akce započitatelné na nájemné pro rok 2020 - Služby města J. Hradec s.r.o.

Rada města po projednání:

1. schvaluje
společnosti Služby města Jindřichův Hradec s.r.o. provedení následující akce, jejíž náklady budou 
započteny na úhradu nájemného pro rok 2020 dle smlouvy o nájmu ze dne 30.11.2011 v 
platném znění:

- Výměna servopohonů v plaveckém bazénu v částce do 109 012,- Kč bez DPH.

Usnesení číslo: 941/31R/2020
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - STL plynovod a plynovodní přípojky Horní 
Žďár u Jindřichova Hradce

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - uložení STL plynovodního řadu a plynovodních 
přípojek v pozemku p. č. 186/1, orná půda, obec Jindřichův Hradec, k. ú. Horní Žďár, který je ve 
vlastnictví města J. Hradec pro stavbu „ZTV pro výstavbu RD Horní Žďár (Za Tiplů)“ mezi 
městem Jindřichův Hradec, IČ 00246875, Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec (jako 
povinný) a E.ON Distribuce, a.s., IČ 280 85 400, F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České 
Budějovice (jako oprávněná). Právo odpovídající věcnému břemenu bude spojeno s vlastnictvím 
plynovodního řadu a plynovodních přípojek. 
Věcné břemeno bude zřízeno v rozsahu GP č. 386-190089/2020 za jednorázovou úplatu ve výši 
22 944,-- Kč + příslušná sazba DPH 
Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena dle schváleného vzoru.

Usnesení číslo: 942/31R/2020
Uložení kabelového vedení VN (E.ON – Radouňka, Ke Mlýnu) do pozemků 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
umístění sloupu VN a uložení kabelového vedení VN, uzemnění a telekomunikačního kabelu do 
pozemků p.č. 712/1, ost. plocha , ost. komunikace, k.ú. Radouňka, p.č. 4237/1, trvalý travní 
porost a p.č. 4235/1, ost. plocha, jiná plocha, vše k.ú. Jindřichův Hradec, které jsou ve 
vlastnictví města Jindřichův Hradec pro stavbu ,,Radouňka, Ke Mlýnu – VN, TS, NN – TS Mlýn“ 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 za podmínky prodeje části pozemku na vybudování 
trafostanice 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: 943/31R/2020
Dodatek č. 1 - Smlouva o nájmu nebytových prostor ČR-ÚZSVM, garáže, Družstevní ulice 

Rada města po projednání:

1. požaduje
ukončení nájemní smlouvy č. C/906/CJHH/2018 mezi Městem Jindřichův Hradec a ČR-Úřadem 
pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové 
Město, IČ: 69797111 na pronájem garáží ke dni 31.12.2020.

2. neschvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. C/906/CJHH/2018 mezi Městem Jindřichův Hradec a ČR-
Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 



- Nové Město, IČ: 69797111 dle předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 944/31R/2020
Zadání zakázky malého rozsahu - ORJ 19, Vyvolávací a rezervační systém, realizace

Rada města po projednání:

1. schvaluje
zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Vyvolávací a rezervační systém" společnosti Kadlec - 
elektronika, s.r.o., Hviezdoslavova 1335/55e, 627 00 Brno 27, IČ: 25518402 za cenu 340.700,- 
Kč bez DPH.

2. schvaluje
uzavření smlouvy dle předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 945/31R/2020
Příprava programu 23. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, které se uskuteční 
dne 18. listopadu 2020

Rada města po projednání:

1. schvaluje
předložený program 23. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, které se uskuteční dne 
18. listopadu 2020 od 16:00 hod v sále KD Střelnice takto: 

1. Zahájení
2. Schválení návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3. Schválení předloženého programu
4. Vzdání se práva na vymáhání pohledávek a jejich účetní odpis pro nedobytnost
5. Žádost o povolení splátek dluhu
6. Schválení změny společenské smlouvy obchodní společnosti EKO SKLÁDKA spol. s r.o.
7. Návrh Obecně závazné vyhlášky města Jindřichův Hradec č. 2/2020 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů
8. Návrh Obecně závazné vyhlášky města Jindřichův Hradec č. 3/2020, kterou se mění Obecně 
závazná vyhláška města Jindřichův Hradec č. 1/2020, o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství, v platném znění
9. Rozpočtová opatření schválená radou města.
10. Pečovatelská služba - financování zakázky z rozpočtu města pro rok 2021
11. Rozpočtové opatření č.81/2020 – příspěvek na MHD
12. Financování zakázky „Provozování městské hromadné dopravy v Jindřichově Hradci – 
přechodné období“ na období zakázky z rozpočtu města
13. Poskytnutí individuální dotace na podporu výstavby technické a dopravní infrastruktury 
nových rodinných domů
14. Aktualizace Programu regenerace MPR Jindřichův Hradec
15. Nabídka ke koupi pozemků p.č. 3912, p.č. 3961, p.č. 4048, vše obec i k.ú. Lodhéřov – 
realizace
16. Nabídka ke koupi pozemku p.č. 2153, obec Jindřichův Hradec, k.ú. Radouňka – realizace
17. Nabídka ke koupi administrativní budovy bývalé vojenské správy včetně pozemků, obec i k.ú. 
Jindřichův Hradec – realizace
18. Žádost o prodej části pozemku p.č. 89/1, obec Jindřichův Hradec, k.ú. Otín u Jindřichova 
Hradce – záměr
19. Žádost o prodej pozemků p.č. 2011/1 a p.č. 2011/2, vše obec i k.ú. Jindřichův Hradec – 
záměr
20. Darování části pozemku p.č. 2366/3, obec i k.ú. Jindřichův Hradec – záměr
21. Prodej části pozemku p.č. 1128/74, obec Jindřichův Hradec, k.ú. Otín u Jindřichova Hradce – 
záměr
22. Prodej části pozemku p.č. 4235/1, obec i k.ú. Jindřichův Hradec – záměr
23. Diskuse + interpelace členů ZMě 
24. Závěr

Usnesení číslo: 946/31R/2020
Ukončení nájemní smlouvy na byt č. 62 v č.p. 30/II - DPS



Rada města po projednání:

1. schvaluje
ukončení nájemní smlouvy na byt č. 62 v č.p. 30/II, ul.Růžová, Jindřichův Hradec mezi městem 
Jindřichův Hradec a  dohodou ke dni 31. 10. 2020

Za správnost vyhotovení




