
USNESENÍ Z 32. SCHŮZE RADY MĚSTA
JINDŘICHŮV HRADEC

KONANÉ DNE 11.11.2020

V Jindřichově Hradci dne 12.11.2020
Usnesení číslo: 947/32R/2020
Plnění rozpočtu příjmů a čerpání rozpočtu výdajů k 30. 9. 2020

Rada města po projednání:

1. bere na vědomí
plnění rozpočtu příjmů a čerpání rozpočtu výdajů k 30. 9. 2020.

Usnesení číslo: 948/32R/2020
Žádost o převod členských práv a povinností k bytu č. 11, Nušlova 67/V, Jindřichův Hradec 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
převod členských práv a povinností k bytu č. 11, Nušlova 67/V, Jindřichův Hradec na pana 

, bytem , Roztoky 252 63 za předpokladu, že tento byt bude užívat 
k trvalému nájemnímu bydlení, a to s účinností od 1. 12. 2020.

Usnesení číslo: 949/32R/2020
Poskytnutí náhradního bydlení 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
ukončení nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 94 Otín, Jindřichův Hradec mezi městem Jindřichův 
Hradec a  dohodou ke dni 30. 11. 2020

2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 29, ul. Větrná č.p. 49/V, Jindřichův Hradec mezi městem 
Jindřichův Hradec a  na dobu určitou do 31. 12. 2021, nájemné 53,49 Kč/ 
m2 /měsíc

Usnesení číslo: 950/32R/2020
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 35 v čp. 50/V ul. Větrná (DPS)

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 35 v čp. 50/V, ul. Větrná (DPS), Jindřichův Hradec mezi 
městem Jindřichův Hradec a paní na dobu neurčitou, nájemné 43,- Kč/ 
m2 /měsíc

Usnesení číslo: 951/32R/2020
Prodloužení nájemních smluv na byty v domě čp. 7/I, 93/I a 171/I v J. Hradci

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě na byt č. 1 v domě čp. 7/I, nám. Míru v J. Hradci mezi 
městem J. Hradec a  na dobu určitou, a to do 31. 12. 2022

2. schvaluje
uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě na byt č. 2 v domě čp. 7/I, nám. Míru v J. Hradci mezi 

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



městem J. Hradec a  na dobu určitou, a to do 31. 12. 2022

3. schvaluje
uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě na byt č. 2 v domě čp. 93/I, ul. Panská v J. Hradci mezi 
městem J. Hradec a na dobu určitou, a to do 31. 12. 2022

4. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na byt č. 3 v domě čp. 171/I, nám. Míru v J. Hradci 
mezi městem J. Hradec a  na dobu určitou, a to do 31. 12. 2022

Usnesení číslo: 952/32R/2020
Prodloužení nájemních smluv na byty v domě čp. 710/II, 739/II a 786/II v J. Hradci

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na byt č. 8 v domě čp. 710/II, ul. Schwaigrova v J. 
Hradci mezi městem J. Hradec a na dobu určitou, a to do 31. 12. 2022

2. schvaluje
uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě na byt č. 18 v domě čp. 739/II, ul. Schwaigrova v J. 
Hradci mezi městem J. Hradec a  na dobu určitou, a to do 31. 12. 2022

3. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na byt č. 30 v domě čp. 786/II, sídl. U Nádraží v J. 
Hradci mezi městem J. Hradec a  na dobu určitou, a to do 31. 12. 2022

Usnesení číslo: 953/32R/2020
Sleva z nájemného bytů od 1. 1. 2021

Rada města po projednání:

1. schvaluje
slevu z nájemného bytů pro rok 2021, která se týká pouze bytů, kde došlo k jednostrannému 
navýšení nájmu na cílovou hodnotu takto:

nájemné 53,49 Kč/m2/měs. (cílová hodnota)
beze slevy

nájemné u bytů se sníženou kvalitou 48,14 Kč/m2/měs. (cílová hodnota)
sníženo o 10 % tj. 43,33 Kč/m2/měs. pro byty v č.p. 115/IV

Usnesení číslo: 954/32R/2020
Dopravní komise č. 2/20

Rada města po projednání:

1. schvaluje
a) řešení realizace stavby chodníku podél silnice III/12833 v D. Skrýchově (vlevo směr H. 
Skrýchov) v provedení varianty č. 1 tj. v místě zúžení silnice III/12833 způsobené stávajícím 
objektem na p.č. 20/3, bude tento objekt zdemolován a na jeho místě bude rozšířena silnice 
III/12833 na šíři 5m a vybudován chodník v šíři 1,5m.
b) řešení realizace stavby - Stezka pro chodce a cyklisty podél silnice III/14811 v J. Hradci, 
Šindelna - Lišný dvůr, dle předloženého návrhu
c) znění odpovědi na podnět pana D. Fišera, dle doporučení dopravní komise

2. požaduje
zařadit do rozpočtu města PD úpravy křižovatky ulice Nežárecké, Bratrské a Jakubské podle již 
dopravní komisí schválené varianty stavby



3. trvá
na ponechání časových intervalů světelné křižovatky ulic Václavská a Vídeňská

Usnesení číslo: 955/32R/2020
Návrh na provedení rozpočtového opatření č. 84/2020 - Grantový program na podporu 
výstavby technické a dopravní infrastruktury nových RD

Rada města po projednání:

1. schvaluje
návrh rozpočtového opatření č. 84/2020 v ORJ 40 odbor rozvoje takto: 
- Oddíl Bytové hospodářství, položka Grantový program infrastruktury RD - navýšení o částku 85 
000 Kč, 
- Oddíl Sportovní zařízení v majetku obce, položka Oprava WC a sprch šatny mužů zimní stadion 
- snížení o částku 85 000 Kč.

Usnesení číslo: 956/32R/2020
Kanalizace a ČOV v místní části Děbolín - návrh dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření dodatku č.5 ke smlouvě o dílo č. 1255/2018 mezi městem Jindřichův Hradec a 
společností STAMOZA, společnost s ručením omezeným, Vrázova 2429/7, 350 02 Cheb, IČ 
45358800 dle předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 957/32R/2020
Zadání VZMR z ORJ 40 - Rekonstrukce sportovního areálu Tyršův stadion, Jindřichův Hradec - 
studie 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
zadání veřejné zakázky malého rozsahu z ORJ 40 "Rekonstrukce sportovního areálu Tyršův 
stadion, Jindřichův Hradec - studie" účastníkovi řízení firmě JPS J. Hradec s.r.o., Jarošovská 
753/II, Jindřichův Hradec, IČ: 26035138 za cenu 499 000 Kč bez DPH, v případě schválení 
financování výše uvedené akce z rozpočtu města r. 2021.

2. schvaluje
uzavření smlouvy o dílo s vybraným účastníkem zadávacího řízení dle schváleného vzoru, v 
případě schválení financování akce "Rekonstrukce sportovního areálu Tyršův stadion, Jindřichův 
Hradec - studie" z rozpočtu města r. 2021.

Usnesení číslo: 958/32R/2020
Revokace usnesení RMě č. 481/17R/2020 ze dne 10.6.2020 - realizace 

Rada města po projednání:

1. revokuje
usnesení RMě č. 481/17R/2020 ze dne 10.6.2020

Usnesení číslo: 959/32R/2020
Pacht části pozemku p.č. 141/1, k.ú. Dolní Skrýchov - realizace záměru

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření pachtovní smlouvy, dle schváleného vzoru, mezi městem Jindřichův Hradec a panem 

, trvale bytem  na část pozemku p.č. 141/1 ostatní plocha o 



výměře 200m2, k.ú. Dolní Skrýchov za účelem užívání jako zahrada. 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 s účinností od 1.1.2021 na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní lhůtou.

Usnesení číslo: 960/32R/2020
Prodej části pozemku p.č. 3699/1, obec i k.ú. J. Hradec - realizace záměru

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s prodejem části 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 Hradec, společnosti Služby města Jindřichův 
Hradec s.r.o., IČ: 26043335, se sídlem Jiráskovo předměstí 1007/III, Jindřichův Hradec, za 
celkovou kupní cenu 281.325,-- Kč včetně DPH
Smlouva bude uzavřena dle schválené vzoru.

2. požaduje
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí

Usnesení číslo: 961/32R/2020
Prodej části pozemku p.č. 2678/2, obec i k.ú. Jindřichův Hradec - záměr

Rada města po projednání:

1. nesouhlasí
s přijetím záměru prodat pozemek, ani jeho části, p. č. 2678/2, ostatní plocha, jiná plocha, obec i 
k.ú. Jindřichův Hradec

2. požaduje
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí

Usnesení číslo: 962/32R/2020
Žádost o prodej pozemku p.č. 1342/4, obec i k.ú. Jindřichův Hradec - záměr

Rada města po projednání:

1. nesouhlasí
s přijetím záměru prodat pozemek p.č. 1342/4, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 44 m², 
obec i k.ú Jindřichův Hradec,

2. požaduje
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí

Usnesení číslo: 963/32R/2020
Pronájem pozemku p.č. 9/4 k.ú. Matná - záměr

Rada města po projednání:

1. schvaluje
záměr pronájmu pozemku p.č. 9/4 zahrada o výměře 239m2, k.ú. Matná za účelem užívání jako 
zázemí pro stavbu domu na pozemku p.č. 9/6 v k.ú. Matná paní , 

, Veselí nad Lužnicí II. Výše nájemného činí 16,-Kč/m2/rok s možností jednostranného 
navýšení nájemného na výši v místě a čase obvyklou a o inflaci. Smlouva bude uzavřena na dobu 
určitou do 30.4.2021.

Usnesení číslo: 964/32R/2020
Směna pozemků v k.ú. Jindřichův Hradec - záměr



Rada města po projednání:

1. souhlasí
s přijetím záměru směnit část pozemku p.č. 1536, zahrada, o výměře cca 181 m² a pozemek p.č. 
1537, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 358 m², vše obec i k.ú. Jindřichův Hradec ve 
vlastnictví města za pozemek p.č. 1532, zahrada, o výměře 474 m², obec i k.ú. Jindřichův 
Hradec ve vlastnictví pana  za těchto podmínek:

- cena směňovaných pozemků bude stanovena znalecký posudkem
- žadatel uhradí rozdíl v hodnotě vzájemně směnovaných pozemků
- žadatel uhradí 1/2 nákladů se smlouvou spojených (geometrický plán, znalecký posudek, kolek)
- součástí směny je část oplocení
- žadatel má vyrovnány veškeré závazky vůči městu J. Hradec, jím zřízeným právnickým osobám 
a organizačním složkám, případně jsou závazky smluvně zajištěny a žadatelé podmínky takové 
smlouvy splní
- město Jindřichův Hradec má právo od smlouvy odstoupit v případě, že rozdíl v hodnotě 
vzájemně směňovaných pozemků a náklady se smlouvou spojené nebudou uhrazeny včas a 
řádně
- rozdíl v hodnotě vzájemně směňovaných nemovitostí bude uhrazen do 30 ti dnů od podpisu 
smlouvy
- výměra směňované části pozemku p.č. 1536, obec i k.ú Jindřichův Hradec bude upřesněna 
geometrickým plánem 
- pozemky p.č. 1536 a p.č. 1537 budou zatíženy služebností bezúplatného užívání pozemku za 
účelem provádění oprav, údržby a rekonstrukce opěrných zdí ve vlastnictví města

2. požaduje
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí

Usnesení číslo: 965/32R/2020
Žádost o zřízení služebnosti k pozemku p. č. 2678/2, k. ú. Jindřichův Hradec

Rada města po projednání:

1. nesouhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti za účelem přístupu k části pozemku p. č. 2678/2, 
ostatní plocha, jiná plocha, obec i k. ú. Jindřichův Hradec

Usnesení číslo: 966/32R/2020
Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti vodovodní a kanalizační přípojky v pozemku p. č. 
1428/10, k. ú. Jindřichův Hradec

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti vodovodní a kanalizační přípojky vč. vodoměrné šachty, 
dle schváleného vzoru, v pozemku p. č. 1428/10 zahrada, obec i k. ú. Jindřichův Hradec mezi 
městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec, IČ 00246875 (jako povinným) a 

 (jako oprávněným), bytem , Jindřichův Hradec. 
Služebnost bude zřízena v rozsahu GP č. 4016-398/2010 za jednorázovou úplatu ve výši 4 004,-- 
Kč + příslušná sazba DPH.

Usnesení číslo: 967/32R/2020
Uložení kabelového vedení NN (E.ON – J. Hradec, Nábřeží L. Stehny) 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
uložení kabelového vedení NN a uzemnění do pozemků p.č. 30, ost. plocha, komunikace, p.č. 33, 
ost. plocha, jiná plocha, p.č. 1945, ost. plocha, ost. komunikace, p.č. 1956/1, ost. plocha, zeleň, 
p.č. 4290/1, ost. plocha, ost. komunkace, p.č. 4290/2, ost. plocha, ost. komunikace a p.č. 



4291/1, ost. plocha, ost. komunikace, vše k.ú. Jindřichův Hradec, které jsou ve vlastnictví města 
Jindřichův Hradec pro stavbu ,,Jindřichův Hradec, Nábřeží L. Stehny - propojení 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 za podmínky, koordinace s akcí připravovanou městem v dané lokalitě 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: 968/32R/2020
Zařazení provozovny obchod TESCOMA s.r.o., Jarošovská 53/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 TESCOMA s.r.o., U Tescomy 241, 760 01 Zlín, IČ 46981691 pro provozovnu č. 
1013441273 na adrese Jarošovská 53/II, 377 01 Jindřichův Hradec s účinností od 1.12.2020.
Smlouva bude uzavřena dle schváleného vzoru.

Usnesení číslo: 969/32R/2020
Veřejná zakázka malého rozsahu - ORJ 19, Licence Microsoft 365, záměr

Rada města po projednání:

1. schvaluje
návrh zadání veřejné zakázky malého rozsahu z ORJ 19 na pořízení licencí Microsoft 365 Business 
Standard dle předloženého návrhu včetně komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení 
účasti a hodnocení nabídek.

Usnesení číslo: 970/32R/2020
Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Jindřichův Hradec

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s „Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu města Jindřichův Hradec“ podle předloženého 
návrhu

2. požaduje
předložit zastupitelstvu města k projednání

Usnesení číslo: 971/32R/2020
Doplnění programu 23. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, které se uskuteční 
dne 18. listopadu 2020

Rada města po projednání:

1. doplňuje
do programu zasedání 23. ZMě J. Hradec bod č. 23 - Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu 
města Jindřichův Hradec

Usnesení číslo: 972/32R/2020
Podání žádosti do grantového programu Nadace Jihočeské cyklostezky

Rada města po projednání:



1. schvaluje
podání žádosti města Jindřichův Hradec do grantového programu Nadace Jihočeské cyklostezky 
na podporu programu pořádání cykloturistických akcí

Usnesení číslo: 973/32R/2020
1. Darovací smlouva - prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu - realizace, 2. Rozšíření 
předmětu nájmu ke smlouvě o nájmu vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu a jiného 
vodohospodářského majetku města Jindřichův Hradec - uzavření dodatku č. 19 - záměr 

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 a , bytem 
, Jindřichův Hradec (jako dárci) na darování stavby "Prodloužení vodovodního 

řadu - Na Palici" v pozemku p.č. 3310/15 obec i k.ú. Jindřichův Hradec.

2. schvaluje
záměr uzavřít dodatek č. 19 ke smlouvě o nájmu vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu a 
jiného vodohospodářského majetku města J. Hradec se společností ČEVAK, a.s., IČ 60849657, se 
sídlem Severní 8/2264, České Budějovice, kterým bude rozšířen předmět nájmu o nově darované 
stavby:
- prodloužení vodovodního řadu - Jindřichův Hradec, DN 80 v délce 95 m 
- prodloužení vodovodního řadu - Jindřichův Hradec, rPE 90 v délce 39 m 
za účelem jejich správy a provozování dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích 
pro veřejnou potřebu v platném znění.

Za správnost vyhotovení




