
USNESENÍ Z 33. SCHŮZE RADY MĚSTA
JINDŘICHŮV HRADEC

KONANÉ DNE 25.11.2020

V Jindřichově Hradci dne 26.11.2020
Usnesení číslo: 974/33R/2020
Žádost o užití znaku na klubovém oblečení SKI KLUBU Jindřichův Hradec 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
užití znaku města Jindřichův Hradec na klubovém oblečení SKI KLUBU Jindřichův Hradec z.s., 
Jarošovská 840, 377 01 Jindřichův Hradec, IČO: 05789478 zastoupeném panem Pavlem 
Huboňou.

Usnesení číslo: 975/33R/2020
Žádost o užití znaku na cyklistických dresech pro MTB Jižní svah

Rada města po projednání:

1. schvaluje
užití znaku města Jindřichův Hradec na dresech cyklistického týmu MTB Jižní svah pro pana 

, , 377 01, Jindřichův Hradec.

Usnesení číslo: 976/33R/2020
Uzavření veřejnoprávní smlouvy na úseku přestupkové agendy - obec Višňová

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření Veřejnoprávní smlouvy na úseku projednávání přestupků mezi městem Jindřichův 
Hradec a obcí Višňová, IČ 00512753, Višňová 45, 378 21 Kardašova Řečice, dle předloženého 
návrhu.

Usnesení číslo: 977/33R/2020
Žádost o souhlas s podáním žádostí do dotačních programů Ministerstva kultury - Vzdělávací 
a kulturní centrum Jindřichův Hradec, p.o.

Rada města po projednání:

1. schvaluje
organizaci Vzdělávací a kulturní centrum Jindřichův Hradec, příspěvková organizace, se sídlem 
Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec, IČ: 08523495 podání žádostí o poskytnutí dotací 
Ministerstva kultury v rámci dotačních programů:
1)Dotační program Výtvarné umění / výstavní a celoroční činnost, okruh č. 1 výstavní projekty - 
název projektu: Bohdan Václav Liška – fotograf v Jindřichově Hradci,
2)Dotační program Výtvarné umění / výstavní a celoroční činnost, okruh č. 1 výstavní projekty - 
název projektu: Fešandy ze šuplíků II. – Josef Sudek a jižní Čechy,
dle předložených návrhů

Usnesení číslo: 978/33R/2020
Návrh rozpočtu města Jindřichův Hradec na rok 2021 

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s návrhem rozpočtu města Jindřichův Hradec na rok 2021 dle přílohy č. 1 v celkových objemech:
1. příjmy po konsolidaci celkem 571.665,97 tis. Kč
2. výdaje po konsolidaci celkem 607.364,50 tis. Kč

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



3. saldo rozpočtu -35.698,53 tis. Kč
4. zapojení finančních prostředků z minulých let 35.698,53 tis. Kč

2. požaduje
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí.

Usnesení číslo: 979/33R/2020
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Jindřichův Hradec na roky 2022 - 2023 

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu města Jindřichův Hradec na roky 2022 – 2023 dle 
přílohy č. 2.

2. požaduje
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí.

Usnesení číslo: 980/33R/2020
Ukončení nájemní smlouvy, volný byt č. 3 v č.p. 557/III, Vajgar – záměr pronájmu

Rada města po projednání:

1. schvaluje
ukončení nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 557/III, sídl. Vajgar v J. Hradci mezi městem 
Jindřichův Hradec a  dohodou ke dni 30. 11. 2020

2. schvaluje
zveřejnění záměru města – pronájem bytu č. 3 v č.p. 557/III, sídl. Vajgar v Jindřichově Hradci 
takto:
1. formou nabídkového řízení – obálková metoda, minimální nabídková cena nájemného 70,- Kč/ 
m2/měsíc,
2. nájemní smlouva na dobu určitou, a to do 31. 12. 2022
3. podmínky žádosti:
a) žadatel je starší osmnácti let
b) žadatel nebo osoba žijící ve společné domácnosti není nájemcem jiného bytu ve vlastnictví 
města J. Hradec nebo nemá ve vlastnictví byt nebo nemovitost s volným bytem (čestné 
prohlášení). Tato podmínka se nebude uplatňovat pouze v případě, kdy žádost pro přidělení bytu 
řádně zdůvodněna a platná nájemní smlouva bude ukončena dohodou před uzavřením nové 
nájemní smlouvy (čestné prohlášení)
c) faktický trvalý pobyt nebo pobyt (čestné prohlášení) v Jindřichově Hradci minimálně dva roky
d) žadatel nebo osoba žijící s ním ve společné domácnosti 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
e) bezdlužnost u dodavatelů elektrické energie a zemního plynu (písemné potvrzení od 
dodavatelů)
f) žadatel doloží schopnost úhrady navrhovaného nájemného
g) žadatel složí kauci ve výši 6 500,- Kč při podání nabídky na účet č. 6015-0603140379/0800, 
VS 38, která bude započtena jako záloha na nájemné. Pokud zájemce neuzavře nájemní smlouvu 
v termínu, nebo odstoupí od uzavření smlouvy, připadne kauce ve prospěch města. 
Nevybranému zájemci bude kauce vrácena

Usnesení číslo: 981/33R/2020
Ukončení nájemní smlouvy na byt č. 12 v č.p. 30/II - DPS

Rada města po projednání:

1. schvaluje
ukončení nájemní smlouvy na byt č. 12 v č.p. 30/II, ul. Růžová, Jindřichův Hradec mezi městem 
Jindřichův Hradec a  dohodou ke dni 30. 11. 2020



Usnesení číslo: 982/33R/2020
Výměna bytů č. 8 a 16 v č.p. 339/IV 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
ukončení nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 339/IV, ul. Jakubská, Jindřichův Hradec 
mezi městem Jindřichův Hradec a  dohodou ke dni 30. 11. 2020

2. schvaluje
ukončení nájemní smlouvy na byt č. 16 v č.p. 339/IV, ul. Jakubská, Jindřichův Hradec 
mezi městem Jindřichův Hradec a  dohodou ke dni 30. 11. 2020

3. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 339/IV, ul. Jakubská, Jindřichův Hradec mezi 
městem Jindřichův Hradec a , a to na dobu určitou do 30. 11. 2022, 
nájemné 48,14 Kč/m2/měsíc

4. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 16 v č.p. 339/IV, ul. Jakubská, Jindřichův Hradec 
mezi městem Jindřichův Hradec a , a to na dobu určitou do 30. 11. 2022, 
nájemné 48,14 Kč/m2/měsíc

Usnesení číslo: 983/33R/2020
Prodloužení nájemní smlouvy na byt v domě čp. 31/I, Zakostelecké náměstí, J. Hradec

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na byt č. 6 v čp. 31/I, Zakostelecké náměstí v J. Hradci 
mezi městem J. Hradec a  na dobu určitou, a to do 31. 12. 2022

Usnesení číslo: 984/33R/2020
Prodloužení nájemních smluv na byty v domě čp. 73/III, ul. Václavská, J. Hradec

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření dodatku č. 11 k nájemní smlouvě na byt č. 1 v čp. 73/III, ul. Václavská v J. Hradci mezi 
městem J. Hradec a  na dobu určitou, a to do 31.12.2021

2. schvaluje
uzavření dodatku č. 7 k nájemní smlouvě na byt č. 2 v čp. 73/III, ul. Václavská v J. Hradci mezi 
městem J. Hradec a  na dobu určitou, a to do 31.12.2021

3. schvaluje
uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě na byt č. 3 v čp. 73/III, ul. Václavská v J. Hradci mezi 
městem J. Hradec a  na dobu určitou, a to do 31. 12. 2021

4. schvaluje
uzavření dodatku č. 10 k nájemní smlouvě na byt č. 6 v čp. 73/III, ul. Václavská v J. Hradci mezi 
městem J. Hradec a  na dobu určitou, a to do 31. 12. 2021

5. schvaluje
uzavření dodatku č. 6 k nájemní smlouvě na byt č. 7 v čp. 73/III, ul. Václavská v J. Hradci mezi 
městem J. Hradec a  na dobu určitou, a to do 31. 12. 2021

6. schvaluje
uzavření dodatku č. 6 k nájemní smlouvě na byt č. 8 v čp. 73/III, ul. Václavská v J. Hradci mezi 
městem J. Hradec a  na dobu určitou, a to do 31. 12. 2021

7. schvaluje
uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě na byt č. 9 v čp. 73/III, ul. Václavská v J. Hradci mezi 
městem J. Hradec a  na dobu určitou, a to do 31. 12. 2021



8. schvaluje
uzavření dodatku č. 7 k nájemní smlouvě na byt č. 10 v čp. 73/III, ul. Václavská v J. Hradci mezi 
městem J. Hradec a  na dobu určitou, a to do 31. 12. 2021

9. schvaluje
uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě na byt č. 13 v čp. 73/III, ul. Václavská v J. Hradci mezi 
městem J. Hradec a  na dobu určitou, a to do 31. 12. 2021

10. schvaluje
uzavření dodatku č. 10 k nájemní smlouvě na byt č. 16 v čp. 73/III, ul. Václavská v J. Hradci 
mezi městem J. Hradec a  na dobu určitou, a to do 31. 12. 2021

11. schvaluje
uzavření dodatku č. 14 k nájemní smlouvě na byt č. 17 v čp. 73/III, ul. Václavská v J. Hradci 
mezi městem J. Hradec a a  na dobu určitou, a to 
do 31. 12. 2021

12. schvaluje
uzavření dodatku č. 7 k nájemní smlouvě na byt č. 18 v čp. 73/III, ul. Václavská v J. Hradci mezi 
městem J. Hradec a  na dobu určitou, a to do 31. 12. 2021

Usnesení číslo: 985/33R/2020
Prodloužení nájemních smluv na byty v domě čp. 102/III, ul. Václavská, J. Hradec

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě na byt č. 1 v čp. 102/III, ul. Václavská v J. Hradci mezi 
městem J. Hradec a  na dobu určitou, a to do 31.12.2022

2. schvaluje
uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě na byt č. 3 v čp. 102/III, ul. Václavská v J. Hradci mezi 
městem J. Hradec a  na dobu určitou, a to do 31.12.2022

Usnesení číslo: 986/33R/2020
Prodloužení nájemních smluv na byty v domě čp. 654/III, 677/III, 697/III, 698/III, 
702/III, 704/III, 706/III, 708/III, 720/III, 722/III v J. Hradci

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě na byt č. 18 v čp. 654/III, sídliště Vajgar, J. Hradec 
mezi městem J. Hradec a  na dobu určitou, a to do 31. 12. 2022

2. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na byt č. 16 v čp. 677/III, sídliště Vajgar, J. Hradec 
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. 15 v čp. 697/III, sídliště Vajgar, J. Hradec 
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. 30 v čp. 697/III, sídliště Vajgar, J. Hradec 
mezi městem J. Hradec a  na dobu určitou, a to do 31. 12. 2022

5. schvaluje
uzavření dodatku č. 18 k nájemní smlouvě na byt č. 32 v čp. 698/III, sídliště Vajgar, J. Hradec 
mezi městem J. Hradec a  na dobu určitou, a to do 31. 12. 
2022

6. schvaluje
uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě na byt č. 4 v čp. 702/III, sídliště Vajgar, J. Hradec mezi 
městem J. Hradec a na dobu určitou, a to do 31. 12. 2022



7. schvaluje
uzavření dodatku č. 11 k nájemní smlouvě na byt č. 1 v čp. 704/III, sídliště Vajgar, J. Hradec 
mezi městem J. Hradec a u na dobu určitou, a to do 31. 12. 2022

8. schvaluje
uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě na byt č. 24 v čp. 704/III, sídliště Vajgar, J. Hradec 
mezi městem J. Hradec a J  na dobu určitou, a to do 31. 12. 2022

9. schvaluje
uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě na byt č. 33 v čp. 706/III, sídliště Vajgar, J. Hradec 
mezi městem J. Hradec a  na dobu určitou, a to do 31. 12. 2022

10. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na byt č. 6 v čp. 708/III, sídliště Vajgar, J. Hradec mezi 
městem J. Hradec a  na dobu určitou, a to do 31. 12. 2022

11. schvaluje
uzavření dodatku č. 8 k nájemní smlouvě na byt č. 21 v čp. 708/III, sídliště Vajgar, J. Hradec 
mezi městem J. Hradec a  na dobu určitou, a to do 31. 12. 2022

12. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na byt č. 8 v čp. 720/III, sídliště Vajgar, J. Hradec mezi 
městem J. Hradec a  na dobu určitou, a to do 31. 12. 2022

13. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na byt č. 11 v čp. 722/III, sídliště Vajgar, J. Hradec 
mezi městem J. Hradec a  na dobu určitou, a to do 31. 12. 2022

Usnesení číslo: 987/33R/2020
Prodloužení nájemních smluv na byty v domě čp. 115/IV a 122/IV, ul. Nežárecká J. Hradec

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě na byt č. 1 v domě čp. 115/IV, ul. Nežárecká v J.
Hradci mezi městem J. Hradec a  na dobu určitou, a to do 31. 12. 2021

2. schvaluje
uzavření dodatku č. 7 k nájemní smlouvě na byt č. 5 v domě čp. 115/IV, ul. Nežárecká v J.
Hradci mezi městem J. Hradec a  na dobu určitou, a to do 31. 12. 2021

3. schvaluje
uzavření dodatku č. 8 k nájemní smlouvě na byt č. 8 v domě čp. 115/IV, ul. Nežárecká v J.
Hradci mezi městem J. Hradec a , na dobu určitou, a to do 31. 12. 2021

4. schvaluje
uzavření dodatku č. 8 k nájemní smlouvě na byt č. 1 čp. 122/IV, ul. Nežárecká v J. Hradci mezi
městem J. Hradec a Monikou a na dobu určitou, a to do 31. 12. 2021

5. schvaluje
uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě na byt č. 2 čp. 122/IV, ul. Nežárecká v J. Hradci mezi
městem J. Hradec a  na dobu určitou, a to do 31. 12. 2021

6. schvaluje
uzavření dodatku č. 8 k nájemní smlouvě na byt č. 4 čp. 122/IV, ul. Nežárecká v J. Hradci mezi
městem J. Hradec a  na dobu určitou, a to do 31. 12. 2021

7. schvaluje
uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě na byt č. 6 čp. 122/IV, ul. Nežárecká v J. Hradci mezi
městem J. Hradec a  na dobu určitou, a to do 31. 12. 2021

8. schvaluje
uzavření dodatku č. 8 k nájemní smlouvě na byt č. 7 čp. 122/IV, ul. Nežárecká v J. Hradci mezi
městem J. Hradec a  na dobu určitou, a to do 31. 12. 2021

9. schvaluje
uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě na byt č. 8 čp. 122/IV, ul. Nežárecká v J. Hradci mezi



městem J. Hradec a  na dobu určitou, a to do 31. 12. 2021

10. schvaluje
uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě na byt č. 9 čp. 122/IV, ul. Nežárecká v J. Hradci mezi 
městem J. Hradec a  na dobu určitou, a to do 31. 12. 2021

11. schvaluje
uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě na byt č. 10 čp. 122/IV, ul. Nežárecká v J. Hradci mezi 
městem J. Hradec a i na dobu určitou, a to do 31. 12. 2021

12. schvaluje
uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě na byt č. 11 čp. 122/IV, ul. Nežárecká v J. Hradci mezi 
městem J. Hradec a  na dobu určitou, a to do 31. 12. 2021

13. schvaluje
uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě na byt č. 12 čp. 122/IV, ul. Nežárecká v J. Hradci mezi 
městem J. Hradec a  na dobu určitou, a to do 31. 12. 2021

14. schvaluje
uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě na byt č. 13 čp. 122/IV, ul. Nežárecká v J. Hradci mezi 
městem J. Hradec a  na dobu určitou, a to do 31. 12. 2021

15. schvaluje
uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě na byt č. 14 čp. 122/IV, ul. Nežárecká v J. Hradci mezi 
městem J. Hradec a na dobu určitou, a to do 31. 12. 2021

16. schvaluje
uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě na byt č. 15 čp. 122/IV, ul. Nežárecká v J. Hradci mezi 
městem J. Hradec a na dobu určitou, a to do 31. 12. 2021

17. schvaluje
uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě na byt č. 16 čp. 122/IV, ul. Nežárecká v J. Hradci mezi 
městem J. Hradec a  na dobu určitou, a to do 31. 12. 2021

18. schvaluje
uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě na byt č. 17 čp. 122/IV, ul. Nežárecká v J. Hradci mezi 
městem J. Hradec a  na dobu určitou, a to do 31. 12. 2021

Usnesení číslo: 988/33R/2020
Prodloužení smlouvy o nájmu – (CSS JH)

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu, jejímž předmětem je byt č. 10 v č.p. 174/I, nám. 
Míru, J. Hradec mezi městem Jindřichův Hradec a Centrem sociálních služeb Jindřichův Hradec, 
Česká 1175/II, Jindřichův Hradec, IČ 75011191, a to na dobu určitou do 31. 12. 2021

Usnesení číslo: 989/33R/2020
Prodloužení nájemní smlouvy na služební byt – (KŘP Jčk) 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě na služební byt č. 59 v č.p. 49/V, ul. Větrná, Jindřichův 
Hradec mezi městem Jindřichův Hradec a , a to po dobu výkonu zaměstnání 
pro zaměstnavatele Krajské ředitelství policie Jč. kraje, nejdéle však do 31. 12. 2021

Usnesení číslo: 990/33R/2020
Žádost o převod členských práv a povinností k bytu č. 15, Nušlova 65/V, Jindřichův Hradec 

Rada města po projednání:



1. schvaluje
převod členských práv a povinností k bytu č. 15, Nušlova 65/V, Jindřichův Hradec na 

, bytem , J. Hradec za předpokladu, že tento byt bude užívat k trvalému 
nájemnímu bydlení, a to s účinností od 1. 1. 2021.

Usnesení číslo: 991/33R/2020
Žádost o prominutí nájmu za garážová stání č. 6 a 9 v čp. 64/V Nušlova, J. Hradec

Rada města po projednání:

1. schvaluje
prominutí nájemného za garážové stání č. 6 nájemce  a garážové stání č. 9 
nájemce  v čp. , J. Hradec za jeden měsíc v částce 
675,-Kč/garážové stání

Usnesení číslo: 992/33R/2020
Rozpočtové opatření č. 85/2020 - SENIOR centrum 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
rozpočtové opatření č. 85/2020, kterým se zvýší rozpočet příjmů v části přijaté transfery, 
zvýšením položky "SENIOR centrum" o 51.000,-- Kč, dále se zvýší rozpočet výdajů v ORJ 41 
Finanční odbor zvýšením položky "Nespecifikovaná rezerva" o 51 000,--Kč

Usnesení číslo: 993/33R/2020
Žádost o schválení přijetí peněžitého daru – 6. ZŠ 

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 12 480 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 V, Větrná 54

Usnesení číslo: 994/33R/2020
Návrhy rozpočtů nákladů a výnosů na rok 2021 a střednědobých výhledů nákladů a výnosů 
na roky 2022 - 2023 příspěvkových organizací ve školství zřizovaných městem J. Hradec 

Rada města po projednání:

1. bere na vědomí
návrhy rozpočtů na rok 2021 příspěvkových organizací 
- Základní školy Jindřichův Hradec I, Štítného 121, IČ 70981931, 
- Základní školy Jindřichův Hradec II, Janderova 160, IČ 70878706, 
- Základní školy Jindřichův Hradec II, Jarošovská 746, IČ 70981949, 
- Základní školy Jindřichův Hradec III, Vajgar 592, IČ 70876908, 
- Základní školy Jindřichův Hradec III, Vajgar 692, IČ 70981957, 
- Základní školy Jindřichův Hradec V, Větrná 54, IČ 70878714, 
- 1. mateřské školy Jindřichův Hradec II, Růžová 39, IČ 70981965, 
- 2. mateřské školy Jindřichův Hradec III, Jáchymova 209, IČ 70981973, 
- 3. mateřské školy Jindřichův Hradec III, Vajgar 594, IČ 70982007,
- 4. mateřské školy Jindřichův Hradec II, Röschova 1120, IČ 70981981 
dle předložených návrhů

2. schvaluje
střednědobé výhledy rozpočtů nákladů a výnosů na roky 2022 - 2023 příspěvkových organizací 
- Základní školy Jindřichův Hradec I, Štítného 121, IČ 70981931, 
- Základní školy Jindřichův Hradec II, Janderova 160, IČ 70878706, 
- Základní školy Jindřichův Hradec II, Jarošovská 746, IČ 70981949, 



- Základní školy Jindřichův Hradec III, Vajgar 592, IČ 70876908, 
- Základní školy Jindřichův Hradec III, Vajgar 692, IČ 70981957, 
- Základní školy Jindřichův Hradec V, Větrná 54, IČ 70878714, 
- 1. mateřské školy Jindřichův Hradec II, Růžová 39, IČ 70981965, 
- 2. mateřské školy Jindřichův Hradec III, Jáchymova 209, IČ 70981973, 
- 3. mateřské školy Jindřichův Hradec III, Vajgar 594, IČ 70982007,
- 4. mateřské školy Jindřichův Hradec II, Röschova 1120, IČ 70981981 
dle předložených návrhů

Usnesení číslo: 995/33R/2020
Návrh na Úpravu rozpisu nákladů a výnosů v rozpočtu Základní školy Jindřichův Hradec V, 
Větrná 54

Rada města po projednání:

1. schvaluje
provedení Úpravy rozpisu nákladů a výnosů č. 2/2020/6.ZŠ takto:
- zvýšit rozpočet účtu 518 – Ostatní služby o 90,00 tis. Kč
- snížit rozpočet účtu 558 – Náklady z drobného dlouhodobého majetku o 49,14 tis. Kč
- zvýšit rozpočet účtu 672 – Výnosy z transferů - od zřizovatele o 40,86 tis. Kč

Usnesení číslo: 996/33R/2020
Úprava platového výměru ředitelce Základní školy Jindřichův Hradec III, Vajgar 592 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
úpravu platového výměru na základě délky započtené praxe Mgr. Janě Šperlové, ředitelce 
Základní školy Jindřichův Hradec III, Vajgar 592 podle předloženého návrhu

Usnesení číslo: 997/33R/2020
Návrh na zrušení 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 dle 
předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 998/33R/2020
Žádost Základní školy Jindřichův Hradec V, Větrná 54 o zpracování personální a mzdové 
agendy městem Jindřichův Hradec

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření smlouvy na zpracování personální a mzdové agendy mezi městem Jindřichův Hradec a 
příspěvkovou organizací Základní škola Jindřichův Hradec V, Větrná 54, IČ: 70878714, od 1. 1. 
2021 dle předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 999/33R/2020
Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SM/0424/2020 Obnova a statické zajištění kleneb v 
zámeckém pivovaru, Jindřichův Hradec

Rada města po projednání:



1. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SM/0424/2020 na akci "Obnova a statické zajištění 
kleneb v zámeckém pivovaru, Jindřichův Hradec" mezi Městem Jindřichův Hradec a společností 
Stavojih s.r.o., Na Výsluní 864/III, Jindřichův Hradec, IČ: 26060477 dle předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 1000/33R/2020
Návrh uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na akci „Chodník Otín podél silnice II/164“

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na akci "Chodník Otín podél silnice II/164" mezi 
městem Jindřichův Hradec a Jihočeským krajem prostřednictvím Správy a údržby silnic 
Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10, České Budějovice, IČ: 70971641 dle 
předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 1001/33R/2020
Návrh na provedení rozpočtového opatření č. 88- ORJ – 42 – Změna č. 1 ÚP JH 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
Provedení rozpočtového opatření č. 88/2020 takto:
- Zvýšení rozpočtu ve výdajové části rozpočtu ORJ 42, položka Územně plánovací dokumentace – 
o částku 70 000,-- Kč,
- Snížení rozpočtu ve výdajové části rozpočtu ORJ 42, položka Územně plánovací podklady, 
územně analytické podklady a ost. – o částku 70 000,-- Kč.

Usnesení číslo: 1002/33R/2020
Smlouvy o bezúplatném převodu pozemků k.ú. Dolní Radouň, k.ú. Jindřichův Hradec od SPÚ - 
realizace

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s uzavřením Smlouvy o bezúplatném převodu pozemků č. 1013992017 mezi městem Jindřichův 
Hradec, Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 00246875 (nabyvatelem) a ČR Státním 
pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ 01312774 
(převádějícím), na převod pozemků p.č. 3710/72, zahrada a p.č. 3710/71, zahrada, obec i k.ú. 
Jindřichův Hradec, dle předloženého návrhu

2. souhlasí
s uzavřením Smlouvy o bezúplatném převodu pozemků č. 1010992017 mezi městem Jindřichův 
Hradec, Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 00246875 (nabyvatelem) a ČR Státním 
pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ 01312774 
(převádějícím), na převod pozemků p.č. 3946, vodní plocha, obec Jindřichův Hradec, k.ú. Dolní 
Radouň, p.č. 3849/2, trvalý travní porost, p.č. 3849/3, trvalý travní porost, p.č. 3858/1, trvalý 
travní porost, p.č. 3859/1, trvalý travní porost, p.č. 3859/3, trvalý travní porost, p.č. 3859/4, 
trvalý travní porost, vše obec i k.ú. Jindřichův Hradec, dle předloženého návrhu

3. požaduje
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí

Usnesení číslo: 1003/33R/2020
Pacht části pozemku p.č. 3890/164, k.ú. Jindřichův Hradec - realizace záměru

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření pachtovní smlouvy, dle schváleného vzoru, mezi městem Jindřichův Hradec, IČ: 
00246875, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec a paní , trvale bytem 



 na část pozemku p.č. 3890/164, ostatní plocha, o výměře 630m2, k.ú. Jindřichův 
Hradec za účelem užívání jako zahrada. Výše pachtovného činí 6,-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: 1004/33R/2020
Pronájem části pozemku p.č. 249/1, k.ú. Radouňka - realizace záměru

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu pozemku, dle schváleného vzoru, mezi městem Jindřichův Hradec a 
panem , trvale bytem , Radouňka, Jindřichův Hradec, na část 
pozemku p.č. 249/1, ostatní plocha, o výměře 100m2, k.ú. Radouňka, za účelem užívání jako 
zahrada - 60m2, pod dřevem - 20m2 a pod stavbami (skleník, pergola, bouda) - 20m2. Výše 
nájemného činí u zahrady 5,-Kč/m2/rok a pod stavbami a dřevem 16,-Kč/m2/rok, s možností 
jednostranného navýšení nájemného na výši v místě a čase obvyklou a o inflaci. Smlouva bude 
uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Usnesení číslo: 1005/33R/2020
Pacht části pozemků p.č. 1507/1 a 1507/12 , vše k.ú. Jindřichův Hradec - záměr

Rada města po projednání:

1. schvaluje
záměr pachtu části pozemku p.č. 1507/12, ostatní plocha, o výměře 90m2, k.ú. Jindřichův 
Hradec, za účelem užívání jako zahrada Společenství vlastníků jednotek domu čp. 170/IV, v 
Jakubské ulici v Jindřichově Hradci, IČ: 26055490, se sídlem Jakubská 170, Jindřichův Hradec IV. 
Výše pachtovného činí 6,-Kč/m2/rok s možností jednostranného navýšení pachtovného na výši v 
místě a čase obvyklou a o inflaci. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.

2. schvaluje
záměr pachtu části pozemku p.č. 1507/1, ostatní plocha, o výměře 150m2, k.ú. Jindřichův 
Hradec, za účelem užívání jako zahrada Společenství vlastníků jednotek domu čp. 171/IV v 
Jindřichově Hradci, IČ: 28114469, se sídlem Nežárecká 171, Jindřichův Hradec IV. Výše 
pachtovného činí 6,-Kč/m2/rok s možností jednostranného navýšení pachtovného na výši v místě 
a čase obvyklou a o inflaci. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.

3. schvaluje
záměr pachtu části pozemku p.č. 1507/1, ostatní plocha, o výměře 200m2, k.ú. Jindřichův 
Hradec, za účelem užívání jako zahrada Společenství vlastníků jednotek domu čp. 172/IV, IČ: 
26043548, se sídlem Jakubská 172, Jindřichův Hradec IV. Výše pachtovného činí 6,-Kč/m2/rok s 
možností jednostranného navýšení pachtovného na výši v místě a čase obvyklou a o inflaci. 
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.

Usnesení číslo: 1006/33R/2020
Uzavření dodatku č. 2 - , - záměr

Rada města po projednání:

1. schvaluje
záměr uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu pozemku, uzavřené dne 6.11.2006 v platném 
znění, mezi městem J.Hradec, IČ: 00246875, se sídlem Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec a 
panem  s tím, že tímto dodatkem č. 2 bude rozšířen předmět nájmu 
o pozemek p.č. 19/4, trvalý travní porost, o výměře 256m2, k.ú. Matná a snížena výměra 
pozemku p.č. 19/2, ostatní plocha z původní výměry 360m2 na současnou výměru 290m2. Výše 
nájemného bude činit 5,-Kč/m2/rok s možností jednostranného navýšení nájemného na výši v 
místě a čase obvyklou a o inflaci

Usnesení číslo: 1007/33R/2020
Žádost o prodej části pozemku p.č. 3650/45, obec i k.ú. Jindřichův Hradec - záměr



Rada města po projednání:

1. nesouhlasí
s přijetím záměru prodat část pozemku p.č. 3650/45, ostatní plocha, ostatní komunikace, o 
výměře 40 m², obec i k.ú. Jindřichův Hradec

2. požaduje
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí

Usnesení číslo: 1008/33R/2020
Prodej pozemků p.č. 3831/1 a p.č. 3833, obec i k.ú. Jindřichův Hradec - záměr

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s přijetím záměru prodat část pozemku p.č. 3831/1, zahrada, o výměře cca 270m², obec i k.ú. 
Jindřichův Hradec za těchto podmínek:
- obálkovou metodou za minimální nabídkovou cenu 875,-- Kč/m² včetně DPH
- 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. nesouhlasí
s přijetím záměru prodat pozemek p.č. 3833, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 364 m2, obec 
i k.ú. Jindřichův Hradec

3. požaduje
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí

Usnesení číslo: 1009/33R/2020
Stanovení výše nájemného - lesy ve vlastnictví města J.Hradec

Rada města po projednání:

1. schvaluje
nájemné ve výši 100.000,-Kč + příslušná sazba DPH na rok 2021 společnosti Služby města 
Jindřichův Hradec, s.r.o., J.Hradec IČ: 26043335, se sídlem Jiráskovo předměstí 1007/III, 
Jindřichův Hradec za nájem lesů ve vlastnictví města J.Hradec.

Usnesení číslo: 1010/33R/2020
Prominutí úhrady nájemného v souvislosti s koronavirovou epidemií

Rada města po projednání:

1. souhlasí
nájemcům dle předloženého seznamu (příloha č. 1), prominout úhradu nájemného z 
prostor/provozoven/pozemků, které jsou ve vlastnictví města Jindřichův Hradec, dle platně 
uzavřených nájemních smluv, ve výši dle předloženého návrhu.

2. požaduje
předložit Zastupitelstvu města Jindřichův Hradec k projednání.

Usnesení číslo: 1011/33R/2020
Užívání objektu čp. 1374/II J. Hradec - SDH smlouva o spolupráci 

Rada města po projednání:



1. schvaluje
uzavření smlouvy o spolupráci, dle předloženého návrhu, mezi městem Jindřichův Hradec, IČ 002 
46 875, se sídlem Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec a SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů 
Jindřichův Hradec, IČ 608 19 260, se sídlem U Knihovny 1176/II, Jindřichův Hradec.

Usnesení číslo: 1012/33R/2020
Uložení kabelového vedení NN (E.ON – Otín, ) 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. schvaluje
uložení kabelového vedení NN do pozemku p.č. 1277/6, ost. plocha, ost. komunikace, k.ú. Otín u 
Jindřichova Hradce, který je ve vlastnictví města Jindřichův Hradec pro stavbu ,,
– kabel 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 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: 1013/33R/2020
Návrh na stanovení mimořádné odměny jednateli Služeb města Jindřichův Hradec s.r.o.

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. stanoví
mimořádnou odměnu za měsíc listopad 2020 Ing. Ivo Ježkovi, jednateli obchodní společnosti 
Služby města Jindřichův Hradec s.r.o., za mimořádné práce provedené v druhém pololetí roku 
2020 podle předloženého návrhu

Usnesení číslo: 1014/33R/2020
Návrh na stanovení mimořádných odměn ředitelům a ředitelkám příspěvkových organizací 
zřízených městem Jindřichův Hradec

Rada města po projednání:

1. stanoví
mimořádné odměny za měsíc listopad 2020 ředitelům a ředitelkám příspěvkových organizací 
zřízených městem Jindřichův Hradec za mimořádné práce provedené v druhém pololetí roku 2020 
podle předloženého návrhu

Usnesení číslo: 1015/33R/2020
Rozpočtové opatření č. 86/2020 - náhrady mezd v době nemoci, OOV a sociální pojistné

Rada města po projednání:

1. schvaluje
provedení rozpočtového opatření č. 86/2020, kterým se v ORJ 20 - platy, náhrady platů, odvody
- zvyšuje rozpočet výdajů, pol. ostatní platby za provedenou práci o 15 000,-- Kč
- zvyšuje rozpočet výdajů, pol. platy, náhrady platů o 200 000,-- Kč
- snižuje rozpočet výdajů, pol. odvody pojistného o 215 000,-- Kč

Usnesení číslo: 1016/33R/2020
Rozpočtové opatření č. 87/2020 - Příprava sčítání lidu, domů a bytů



Rada města po projednání:

1. schvaluje
provedení rozpočtového opatření č. 87/2020, kterým se
- zvýší rozpočet příjmů v části přijaté transfery zařazením nové položky „Příprava sčítání lidu, 
domů a bytů“ ve výši 83 370,-- Kč 
- zvýší rozpočet výdajů v ORJ 20 – Platy, náhrady platů, odvody zařazením nové položky 
„Příprava sčítání lidu, domů a bytů“ ve výši 83 370,-- Kč

Usnesení číslo: 1017/33R/2020
Návrhy rozpočtů nákladů a výnosů na rok 2021 a střednědobých výhledů nákladů a výnosů 
na roky 2022 - 2023 příspěvkových organizací Městská knihovna Jindřichův Hradec a 
Vzdělávací a kulturní centrum Jindřichův Hradec

Rada města po projednání:

1. bere na vědomí
návrhy rozpočtů na rok 2021 příspěvkových organizací
- Městská knihovna Jindřichův Hradec, U knihovny 1173/II, Jindřichův Hradec, IČ: 608 17 054,
- Vzdělávací a kulturní centrum Jindřichův Hradec, p.o., Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec, IČ: 
085 23 495,
dle předložených návrhů

2. schvaluje
střednědobé výhledy rozpočtů nákladů a výnosů na roky 2022 - 2023 příspěvkových organizací
- Městská knihovna Jindřichův Hradec, U knihovny 1173/II, Jindřichův Hradec, IČ: 608 17 054,
- Vzdělávací a kulturní centrum Jindřichův Hradec, p.o., Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec, IČ: 
085 23 495,
dle předložených návrhů

Za správnost vyhotovení




