
USNESENÍ Z 34. SCHŮZE RADY MĚSTA
JINDŘICHŮV HRADEC

KONANÉ DNE 02.12.2020

V Jindřichově Hradci dne 3.12.2020
Usnesení číslo: 1019/34R/2020
Žádost o snížení nájemného p. Zdeněk Bok (prodej občerstvení v KD Střelnice)

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s prominutím části nájemného ve výši 43 497,72,- Kč p. Zdeňku Bokovi, , 377 01 
Jindřichův Hradec, IČ 10290052 za měsíce, kdy nemohl z důvodu protiepidemických opatření 
provozovat prodej občerstvení v KD Střelnice

2. požaduje
předložit Zastupitelstvu města Jindřichův Hradec k rozhodnutí

Usnesení číslo: 1020/34R/2020
Návrh na provedení rozpočtového opatření č. 91/2020 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
provedení rozpočtového opatření č. 91/2020, a to:
a) příjmovou část rozpočtu v části přijaté transfery povýšit o částku 47.481,--Kč zařazením nové 
položky - neinvestiční dotace JSDHM Jindřichův Hradec
b) výdajovou část rozpočtu, ORJ 16 - Odbor kanceláře starosty, položka Činnost jednotek sboru 
dobrovolných hasičů povýšit o částku 47.481,--Kč

Usnesení číslo: 1021/34R/2020
Zrušení účtu fondu rozvoje bydlení 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
zrušení účtu fondu rozvoje bydlení č. účtu 90181-0603140379/0800 a převod jeho zůstatku na 
základní běžný účet č. 603140379/0800 vedený u České spořitelny a.s.

Usnesení číslo: 1022/34R/2020
Žádost o převod členských práv a povinností k bytu č. 12, Nušlova 64/V, Jindřichův Hradec 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
převod členských práv a povinností k bytu č. 12, Nušlova 64/V, Jindřichův Hradec na pana 

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

Usnesení číslo: 1023/34R/2020
Ukončení smluv o dílo – , Blažejov

Rada města po projednání:

1. schvaluje
ukončení smlouvy o dílo s paní , Správa a údržba objektů, , 
jejímž předmětem je úklid garážových stání čp. 60/V, ul. Kosmonautů a domů 61/V, 62/V, 64/V, 
65/V, 66/V, 67/V, 68/V, ul. Nušlova, Jindřichův Hradec dohodou ke dni 31. 12. 2020.

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



2. schvaluje
ukončení smlouvy o dílo s paní  Správa a údržba objektů, , 
jejímž předmětem je úklid společných prostor domu 60/V, ul. Kosmonautů a čp. 61/V, 62/V ul. 
Nušlova, Jindřichův Hradec dohodou ke dni 31. 12.2020.

3. schvaluje
ukončení smlouvy o dílo s paní , Správa a údržba objektů, , 
jejímž předmětem je úklid společných prostor domu čp. 66/V, ul. Nušlova, Jindřichův Hradec 
dohodou ke dni 31. 12. 2020.

Usnesení číslo: 1024/34R/2020
Prodloužení nájemních smluv na byty v domě čp. 25/V, 29/V, 41/V, 49/V, 50/V, 56/V, J. 
Hradec

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě na byt č. 4 v čp. 25/V, ul. Kosmonautů 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. 13 v čp. 29/V, ul. Kosmonautů 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. 3 v čp. 41/V, ul. Nušlova v J. Hradci mezi 
městem J. Hradec a  na dobu určitou, a to do 31. 12. 2022

4. schvaluje
uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě na byt č. 10 v čp. 41/V, ul. Nušlova v J. Hradci mezi 
městem J. Hradec a  na dobu určitou, a to do 31. 12. 2022

5. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na byt č. 10 v čp. 49/V, ul. Větrná v J. Hradci mezi 
městem J. Hradec a  na dobu určitou, a to do 31. 12. 2022

6. schvaluje
uzavření dodatku č. 8 k nájemní smlouvě na byt č. 30 v čp. 49/V, ul. Větrná v J. Hradci mezi 
městem J. Hradec a  na dobu určitou, a to do 31. 12. 2022

7. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na byt č. 35 v čp. 49/V, ul. Větrná v J. Hradci mezi 
městem J. Hradec a  na dobu určitou, a to do 31. 12. 2022

8. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na byt č. 42 v čp. 49/V, ul. Větrná v J. Hradci mezi 
městem J. Hradec a  na dobu určitou, a to do 31. 12. 2022

9. schvaluje
uzavření dodatku č. 7 k nájemní smlouvě na byt č. 44 v čp. 49/V, ul. Větrná v J. Hradci 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. 52 v čp. 49/V, ul. Větrná v J. Hradci mezi 
městem J. Hradec a  na dobu určitou, a to do 31. 12. 2022

11. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na byt č. 1 v čp. 50/V, ul. Větrná v J. Hradci 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. 19 v čp. 56/V, ul. Hvězdná v J. Hradci mezi 
městem J. Hradec a  na dobu určitou, a to do 31. 12. 2022

Usnesení číslo: 1025/34R/2020
Prodloužení nájemních smluv na byty v domě čp. 30/V a 54/V, J. Hradec



Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě na byt č. 2 v čp. 30/V, ul. Kosmonautů v J. Hradci mezi 
městem J. Hradec a  na dobu určitou, a to do 31. 12. 2021

2. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na byt č. 1 v čp. 54/V, ul. Větrná v J. Hradci mezi 
městem J. Hradec a  na dobu určitou, a to do 31. 12. 2021

Usnesení číslo: 1026/34R/2020
Prodloužení nájemních smluv na služební byty – (Nemocnice, a.s. JH)

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě na služební byt č. 5 v č.p. 160/I, nám. Míru, Jindřichův 
Hradec mezi městem Jindřichův Hradec a , a to po dobu výkonu 
zaměstnání pro zaměstnavatele Nemocnici Jindřichův Hradec, a.s., nejdéle však do 31. 12. 2021

2. schvaluje
uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě na služební byt č. 6 v č.p. 174/I, nám. Míru, Jindřichův 
Hradec mezi městem Jindřichův Hradec a , a 
to po dobu výkonu zaměstnání pro zaměstnavatele Nemocnici Jindřichův Hradec, a.s., nejdéle 
však do 31. 12. 2021

3. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na služební byt č. 54 v č.p. 49/V, ul. Větrná, Jindřichův 
Hradec mezi městem Jindřichův Hradec a , a to po dobu výkonu 
zaměstnání pro zaměstnavatele Nemocnici Jindřichův Hradec, a.s., nejdéle však do 31. 12. 2021

4. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na služební byt č. 4 v č.p. 56/V, ul. Hvězdná, Jindřichův 
Hradec mezi městem Jindřichův Hradec a  a to po dobu výkonu 
zaměstnání pro zaměstnavatele Nemocnici Jindřichův Hradec, a.s., nejdéle však do 31. 12. 2021

5. schvaluje
uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě na služební byt č. 18 v č.p. 56/V, ul. Hvězdná, 
Jindřichův Hradec mezi městem Jindřichův Hradec a 

, a to po dobu výkonu zaměstnání pro zaměstnavatele Nemocnici Jindřichův Hradec, a.s., 
nejdéle však do 31. 12. 2021

Usnesení číslo: 1027/34R/2020
Revokace usnesení č. 717/24R/2020 - Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou, 
Růžová 30/II, Jindřichův Hradec – byt č. 27

Rada města po projednání:

1. revokuje
usnesení Rady města č. 717/24R/2020 ze dne 02. 09. 2020.

Usnesení číslo: 1028/34R/2020
Revokace usnesení č. 510/18R/2020 - Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou 
Růžová 30/II, Jindřichův Hradec – byt č. 47

Rada města po projednání:

1. revokuje
usnesení Rady města č. 510/18R/2020 ze dne 17. 6. 2020.

Usnesení číslo: 1029/34R/2020
Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou , Zakostelecké nám. 31/I, J.Hradec - byt č. 2



Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v Domě s pečovatelskou službou Zakostelecké nám. 31/I, 
J. Hradec mezi Městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec, IČO 
00246875 a paní  , na dobu 2 let od data uzavření nájemní smlouvy ,přičemž 
nájem bude obnoven vždy na další 2 roky, pokud nájemce do okamžiku uplynutí doby nájmu 
neoznámí, že nehodlá pokračovat v nájemním vztahu. Nájemné ve výši 43,00 Kč/m2 měsíc.

Usnesení číslo: 1030/34R/2020
Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Růžová 30/II, J.Hradec - byt č. 27 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 27 v Domě s pečovatelskou službou Růžová 30/II, Jindřichův 
Hradec mezi Městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec, IČO 
00246875, a panem  na dobu neurčitou, nájemné ve výši 43,00 Kč/m2/měsíc

Usnesení číslo: 1031/34R/2020
Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Růžová 30/II, J.Hradec - byt č. 47 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 47 v Domě s pečovatelskou službou, Růžová 30/II, mezi 
Městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec, IČO 00246875 a paní 

, na dobu neurčitou, nájemné ve výši 43,00 Kč/m2/měsíc

Usnesení číslo: 1032/34R/2020
Darovací smlouva – Domov pro matky s dětmi Políkno 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření Darovací smlouvy mezi firmou Biogen s.r.o., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1683/127, 
IČ 27566137 a Městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 
00246875 dle předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 1033/34R/2020
Darovací smlouva – Pavel Vavřík

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření Darovací smlouvy mezi panem  a Městem Jindřichův Hradec, se sídlem 
Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 00246875 dle předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 1034/34R/2020
Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo – Rekonstrukce ulice Ke Mlýnu, Radouňka, Jindřichův 
Hradec

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1028/2020 na akci "Rekonstrukce ulice Ke Mlýnu, 
Radouňka, Jindřichův Hradec" mezi městem Jindřichův Hradec a společností 
JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o., Vídeňská 168/III, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 
25195379 dle předloženého návrhu.



Usnesení číslo: 1035/34R/2020
Plán financování obnovy vodohospodářského majetku města Jindřichův Hradec - aktualizace

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s předloženým návrhem Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2021 až 
2030.

2. požaduje
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí.

Usnesení číslo: 1036/34R/2020
Návrh rozpočtového opatření č. 89/2020 - Stavební úpravy bytového domu čp. 56/V 
Jindřichův Hradec

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s návrhem na provedení rozpočtového opatření č. 89/2020 takto: 

- snížení rozpočtu příjmů v ORJ 40 odbor rozvoje, v části Přijaté transfery, položka Stavební 
úpravy bytového domu Hvězdná čp. 56/V J. Hradec o částku 979 263,35 Kč,
- zvýšení rozpočtu výdajů v ORJ 40 odbor rozvoje, Oddíl Bytové hospodářství, položka Stavební 
úpravy objektu 56/V o částku 25.479,51 Kč,
- snížení rozpočtu ORJ 41 odbor finanční, položka nespecifikovaná rezerva o částku 1 004 742,86 
Kč.

2. požaduje
předložit návrh rozpočtového opatření č. 89/2020 zastupitelstvu města k rozhodnutí.

Usnesení číslo: 1037/34R/2020
Podmínky pro zřízení vyhrazeného parkoviště v územním obvodu města Jindřichův Hradec 
osobám těžce zdravotně postiženým.

Rada města po projednání:

1. schvaluje
Podmínky pro zřízení vyhrazeného parkoviště v územním obvodu města Jindřichův Hradec 
osobám těžce zdravotně postiženým dle přiloženého návrhu s účinností od 3.12.2020.

Usnesení číslo: 1038/34R/2020
Plán dopravní obslužnosti území města Jindřichův Hradec

Rada města po projednání:

1. schvaluje
Plán dopravní obslužnosti území města Jindřichův Hradec na dobu roku 2021 – 2025 podle 
předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 1039/34R/2020
Základní rámec městské hromadné dopravy v Jindřichově Hradci pro zadání veřejné zakázky

Rada města po projednání:

1. souhlasí
se základním rámcem městské hromadné dopravy v Jindřichově Hradci a vybraných místních 
částí pro zadání veřejné zakázky podle předloženého návrhu zejména:
- základní rozsah 527 156 km +/-30 % 
- doba trvání zakázky 10 let
- vozový park na naftový pohon



- typ smlouvy „brutto“

2. požaduje
předložit Zastupitelstvu města Jindřichův Hradec k projednání

Usnesení číslo: 1040/34R/2020
Financování zakázky „Provozování městské hromadné dopravy v Jindřichově Hradci – 
přechodné období“ 

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s doplněným materiálem financování zakázky „Provozování městské hromadné dopravy v 
Jindřichově Hradci – přechodné období“ na období zakázky od 1.1.2021 do dne předcházejícího 
dni zahájení provozu dopravcem vybraným v rámci připravovaného otevřeného zadávacího řízení 
veřejné zakázky, nejdéle však do 31.12.2022 z rozpočtu města dle předloženého návrhu.

2. požaduje
doplněný materiál předložit zastupitelstvu města k projednání

Usnesení číslo: 1041/34R/2020
Prodej hrobky č. 103 - realizace 

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s prodejem hrobky č. 103, v odd. II. umístěné na městském hřbitově v Jindřichově Hradci, za 
kupní cenu 125 000,-- Kč manželům , bytem 
377 01 Jindřichův Hradec. 
Veškeré náklady se smlouvou spojené uhradí kupující.
Kupní smlouva bude uzavřena dle předloženého návrhu.

2. požaduje
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí

Usnesení číslo: 1042/34R/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 , sídliště , 
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
- kupní cena bude uhrazena z ORJ 39 ze schváleného rozpočtu pro rok 2021

2. požaduje
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí

Usnesení číslo: 1043/34R/2020
Majetkoprávní vypořádání stavby „Účelová komunikace v k.ú. Buk u J. Hradce“ – , 

 - realizace

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec 
(jako kupujícím) a panem , Jindřichův Hradec (jako prodávajícím) na 
pozemek p.č. 3542/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 131 m², za celkovou kupní 
cenu 10 480 Kč, dle předloženého návrhu,



- kupní cena bude hrazena z ORJ 39.

2. souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec 
(jako kupujícím) a panem , Jindřichův Hradec (jako 
prodávajícím) na pozemek p.č. 3258/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 425 m², za 
celkovou kupní cenu 34 000 Kč, dle předloženého návrhu,
- kupní cena bude hrazena z ORJ 39.

3. souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec 
(jako kupujícím) a panem , Jindřichův Hradec (jako 
prodávajícím) na pozemek p.č. 3224/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 107 m², za 
celkovou kupní cenu 8 560 Kč, dle předloženého návrhu,
- kupní cena bude hrazena z ORJ 39.

4. souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec 
(jako kupujícím) a (jako 
prodávajícími) na pozemek p.č. 3500/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 136 m², 
za celkovou kupní cenu 10 880 Kč, dle přeloženého návrhu,
- kupní cena bude hrazena z ORJ 39.

5. požaduje
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí

Usnesení číslo: 1044/34R/2020
Prodej pozemků určených územním plánem k bytové výstavbě v k.ú. Otín u J. Hradce – 
realizace záměru

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s prodejem pozemku p.č. 788/3, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 758 
m², obec Jindřichův Hradec, k.ú. Otín u Jindřichova Hradce, který nově vznikl na základě 
geometrického plánu č. 798-120/2008, , bytem  Jindřichův 
Hradec za celkovou kupní cenu 1.404.574,- Kč včetně DPH.
Pokud nebude kupní smlouva s vybraným zájemcem z jakéhokoliv důvodu podepsána, souhlasí s 
uzavřením kupní smlouvy s dalším zájemcem dle pořadníku: 

1. , bytem  Jindřichův Hradec, za celkovou kupní cenu 
1.114.334,- Kč včetně DPH 

2. , bytem , Jindřichův Hradec, za celkovou kupní 
cenu 935.372,- Kč včetně DPH.

Kupní smlouva bude uzavřena dle schváleného vzoru.

2. souhlasí
s prodejem pozemku p.č. 788/4, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 779 
m², obec Jindřichův Hradec, k.ú. Otín u Jindřichova Hradce, který nově vznikl na základě 
geometrického plánu č. 798-120/2008, , bytem , 
Loštice, za celkovou kupní cenu 1.215.164,- Kč včetně DPH. 
Pokud nebude kupní smlouva s vybraným zájemcem z jakéhokoliv důvodu podepsána, souhlasí s 
uzavřením kupní smlouvy s dalším zájemcem dle pořadníku:

1. , bytem , Jindřichův Hradec, za celkovou kupní 
cenu 1.177.069,- Kč včetně DPH

2. a , bytem , Jindřichův Hradec, za 
celkovou kupní cenu 1.028.280,- Kč včetně DPH.

Kupní smlouva bude uzavřena dle schváleného vzoru.

3. souhlasí
s prodejem pozemku p.č. 788/5, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 971 
m², obec Jindřichův Hradec, k.ú. Otín u Jindřichova Hradce, který nově vznikl na základě 
geometrického plánu č. 798-120/2008, , bytem  za 
celkovou kupní cenu 1.387.950,- Kč včetně DPH.



Pokud nebude kupní smlouva s vybraným zájemcem z jakéhokoliv důvodu podepsána, souhlasí s 
uzavřením kupní smlouvy s dalším zájemcem dle pořadníku: 

1. , bytem , Rodvínov, za celkovou kupní cenu 1.262.300,- Kč 
včetně DPH.

2.  bytem , Jindřichův Hradec, za 
celkovou kupní cenu 1.211.000,- Kč včetně DPH.

Kupní smlouva bude uzavřena dle schváleného vzoru.

4. souhlasí
s prodejem pozemku p.č. 788/6, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 766 
m², obec Jindřichův Hradec, k.ú. Otín u Jindřichova Hradce, který nově vznikl na základě 
geometrického plánu č. 798-120/2008, , bytem , Jindřichův 
Hradec za celkovou kupní cenu 1.342.798,- Kč včetně DPH.
Pokud nebude kupní smlouva s vybraným zájemcem z jakéhokoliv důvodu podepsána, souhlasí s 
uzavřením kupní smlouvy s dalším zájemcem dle pořadníku: 

1. , bytem , Jindřichův Hradec, za celkovou kupní cenu 
1.245.516,- Kč včetně DPH

2. , bytem , Jindřichův Hradec, za celkovou kupní cenu 
1.072.400,- Kč včetně DPH.

Kupní smlouva bude uzavřena dle schváleného vzoru.

5. požaduje
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí

Usnesení číslo: 1045/34R/2020
Prodej pozemku p.č. 4031/9, obec i k.ú. Jindřichův Hradec - záměr

Rada města po projednání:

1. nesouhlasí
s přijetím záměru prodat pozemek p.č 4031/9, trvalý travní porost, o výměře 794 m², obec i k.ú. 
Jindřichův Hradec

2. požaduje
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí

Usnesení číslo: 1046/34R/2020
Žádost o prodej pozemků p.č. 13/8 a p.č. 242/2, obec Jindřichův Hradec, k.ú. Dolní Skrýchov 
- záměr

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s přijetím záměru prodat pozemky p.č. 13/8, zahrada, o výměře 71 m², p.č. 242/2, zahrada, 
o výměře 378 m², obec Jindřichův Hradec, k.ú. Dolní Skrýchov za těchto podmínek:
- za cenu 455 Kč/m²
- 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
- upozorňujeme, že v pozemcích je uloženo podzemní vedení NN, nadzemní vedení NN a 
plynovod STL
- 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 30 dnů od podpisu smlouvy
- na pozemky je uzavřena pachtovní a nájemní smlouva s 3 měsíční výpovědní lhůtou

2. požaduje
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí



Usnesení číslo: 1047/34R/2020
Prodloužení smluv o výpůjčce - záměr

Rada města po projednání:

1. schvaluje
záměr uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 22.4.2016 uzavřené mezi městem 
Jindřichův Hradec, IČ 002 46 875, se sídlem Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec a SH ČMS - 
Sbor dobrovolných hasičů Dolní Skrýchov, IČ 608 19 162, se sídlem Klášterská 135/II, Jindřichův 
Hradec, kterým bude prodloužena doba výpůjčky do 31.12.2022 a upravena úhrada za energie a 
vodné a stočné.

2. schvaluje
záměr uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 9.7.2015 uzavřené mezi městem 
Jindřichův Hradec, IČ 002 46 875, se sídlem Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec a spolkem AC 
Buk, z.s., IČ 691 03 437, se sídlem Buk čp. 67, Jindřichův Hradec, kterým bude prodloužena 
doba výpůjčky do 31.12.2022 a upravena úhrada za energie a vodné a stočné.

Usnesení číslo: 1048/34R/2020
1) Návrh na odkoupení movitých věcí - Plovárna, 2) Pronájem sportoviště u rybníku Vajgar - 
záměr

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření kupní smlouvy, dle předloženého návrhu, mezi městem Jindřichův Hradec, IČ 002 46 
875, se sídlem Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec a společností BORO spol. s r.o., IČ 497 07 
124, se sídlem Novolhotská 2622, Praha 9.

2. schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu "Sportoviště u rybníku Vajgar" dle předloženého návrhu

Usnesení číslo: 1049/34R/2020
Pronájem části pozemku p.č. 69/2 k.ú. Radouňka - záměr

Rada města po projednání:

1. schvaluje
záměr pronájmu části pozemku p.č. 69/2 trvalý travní porost o výměře 10m2, k.ú. Radouňka za 
účelem užívání jako zaplocený vjezd na pozemek p.č. 69/5 v k.ú. Radouňka panu 

. Výše nájemného činí 500,-Kč/rok s možností jednostranného navýšení 
nájemného na výši v místě a čase obvyklou a o inflaci. Smlouva bude uzavřena na dobu 
neurčitou.

Usnesení číslo: 1050/34R/2020
Pronájem pozemků p.č.2695/3 a p.č. 2695/2, vše k.ú. Jindřichův Hradec - realizace záměru

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu pozemku, dle schváleného vzoru, mezi městem Jindřichův Hradec a 
panem , trvale bytem Jindřichův Hradec na pozemky p.č. 2695/3, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19m2 a p.č. 2695/2, zahrada, o výměře 89m2, vše obec i 
k.ú. Jindřichův Hradec za účelem užívání jako pozemek pod plechovou garáží stojící na 
předmětném pozemku - p.č. 2695/3 a k sečení trávy - p.č. 2695/2. Výše nájemného činí u 
pozemku užívaného pod garáží 21,-Kč/m2/rok a k sečení trávy 6,-Kč/m2/rok s možností 
jednostranného navýšení nájemného 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: 1051/34R/2020
Nabídka na odkoupení pozemku p.č. 302/2 k.ú. Dolní Pěna + dohoda o narovnání



Rada města po projednání:

1. souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy a dohody o narovnání mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 
135/II, Jindřichův Hradec (jako kupujícím) a , Cihlářská 730/14, 190 00 
Praha 9 - Prosek (jako prodávajícím) dle předloženého návrhu, za celkovou kupní cenu 
3.003.750,- Kč. 
Kupní cena bude hrazena z ORJ 39 - schváleného rozpočtu pro rok 2021.

2. požaduje
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí

Usnesení číslo: 1052/34R/2020
Nabídka na odkoupení pozemku p.č. 227/15 v k.ú. Dolní Skrýchov od Státního statku Jeneč 
s.p.

Rada města po projednání:

1. nesouhlasí
s odkoupením pozemku p.č. 227/15, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 17 m2, obec 
Jindřichův Hradec, k.ú. Dolní Skrýchov

2. požaduje
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí

Usnesení číslo: 1053/34R/2020
Odstoupení od kupní smlouvy - prodej pozemku p.č. 4007/3, obec i k.ú. Jindřichův Hradec

Rada města po projednání:

1. ruší
usnesení RMě č. 39/2R/2019 ze dne 16.1.2019

2. souhlasí
s odstoupením od Kupní smlouvy č. 149/2019 ze dne 11.9.2020 dle předloženého návrhu, a to z 
důvodu nezaplacení kupní ceny ve stanovené lhůtě 30ti dnů od podpisu smlouvy

3. požaduje
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí

Usnesení číslo: 1018/34R/2020
Kalkulace cen pro vodné a stočné pro rok 2021 - ČEVAK a.s.

Rada města po projednání:

1. schvaluje
cenu vodného a stočného pro rok 2021 dle předložené kalkulace:
- vodné 36,72 Kč/m3 bez DPH 
- stočné 31,19 Kč/m3 bez DPH
Úhrada vodného a stočného bude ve dvousložkové formě.

2. požaduje
předložit zastupitelstvu města na vědomí.

Usnesení číslo: 1054/34R/2020
Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti - překládka sítí elektronických komunikací pro stavbu 
„VPIC Děbolín (JH), rek. kanal., přeložka SEK“ 

Rada města po projednání:



1. schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti sítě elektronických komunikací, do části pozemku p. č. 
1209/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, obec Jindřichův Hradec, k. ú. Děbolín, mezi městem 
Jindřichův Hradec IČ 00246875, Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec (jako povinný) a 
společností CETIN a.s., IČ 04084063, Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, (jako 
oprávněný), v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 469-347/2020, ze dne 30.10.2020, 
pro stavbu "VPIC Děbolín (JH),rek. kanal., přel. SEK". 
Služebnost bude zřízena za jednorázovou úplatu ve výši 100,-- Kč + příslušná sazba DPH. 
Smlouva o zřízení služebnosti bude uzavřena dle schváleného vzoru.

Usnesení číslo: 1055/34R/2020
Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě - VO Radouňka Samoty 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku p. č. 2080, trvalý travní 
porost a p. č. 2079 orná půda, obec Jindřichův Hradec, k. ú. Radouňka v rámci akce „Radouňka, 
Samoty - VO“ mezi městem Jindřichův Hradec, IČ 00246875, Klášterská 135/II, 377 22 
Jindřichův Hradec (jako oprávněným) a 
- trvale bytem , České Budějovice a 

, trvale bytem 
- , trvale bytem , Jindřichův Hradec 
- , trvale bytem , Vinohrady, Praha 2 
- , trvale bytem , Jindřichův Hradec 
(jako povinnými) 

Služebnost bude zřízena v rozsahu geometrického plánu č. 734-248/2019 ze dne 20.12.2019 na 
dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 3 000,-- Kč, každému ve výši odpovídající jeho 
spoluvlastnickému podílu. 
Smlouva bude uzavřena dle předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 1056/34R/2020
Uzavření dodatku č.1 – E.ON Distribuce pro stavbu „Otín, čp.55 – čp.250 – úprava sítě NN“

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření dodatku č.1 dle předloženého znění, ke „Smlouvě č. JH-1040010821/001/MAEL o 
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene“ ze dne 19.12. 2017 v platném znění mezi městem 
Jindřichův Hradec IČ 002 46 875, Klášterská čp.135/II, 377 01 Jindřichův hradec a investorem 
stavby E.ON Distribuce, a.s., IČ 280 85 400, se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České 
Budějovice s tím, že dodatkem č.1 v čl. I, bod 2 bude doplněn pozemek p.č. 135/11, trvalý travní 
porost, k.ú. Otín u Jindřichova Hradce v rozsahu cca 4m, tj. na celkový rozsah v délce cca 59m.

Usnesení číslo: 1057/34R/2020
Návrh na provedení rozpočtového opatření č. 90/2020 - ORJ 37 Sběr a svoz komunálních 
odpadů

Rada města po projednání:

1. schvaluje
provedení rozpočtového opatření č. 90/2020 takto: 

- zvýšení rozpočtu ve výdajové části rozpočtu ORJ 37 - místní hospodářství, položka Sběr a svoz 
komunálních odpadů o 150 000,- Kč

- snížení rozpočtu ve výdajové části rozpočtu ORJ 37 - místní hospodářství, položka Veřejné 
osvětlení včetně údržby o 150 000,- Kč

Usnesení číslo: 1058/34R/2020
Zařazení provozovny HYDAPRESS CZ s.r.o., na adrese 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 HYDAPRESS CZ s.r.o., Nová 542, 588 22 Luka nad Jihlavou, IČ 29184134 pro 
provozovnu č. 1011762587 na adrese Jarošovská 1162/II, 377 01 Jindřichův Hradec s účinností 
od 1.1.2021.
Smlouva bude uzavřena dle schváleného vzoru.

Usnesení číslo: 1059/34R/2020
Dotační programy města na rok 2021 a vyhlášení prvních výzev v rámci dotačních programů 
města

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s „Dotačním programem města Jindřichův Hradec na podporu sportu“ a vyhlášením první výzvy v 
rámci Dotačního programu na rok 2021 podle předloženého návrhu

2. souhlasí
s „Dotačním programem města Jindřichův Hradec na podporu volnočasových aktivit dětí a 
mládeže“ a vyhlášením první výzvy v rámci Dotačního programu na rok 2021 podle předloženého 
návrhu

3. souhlasí
s „Dotačním programem města Jindřichův Hradec na podporu kultury a zájmové činnosti“ a 
vyhlášením první výzvy v rámci Dotačního programu na rok 2021 podle předloženého návrhu

4. souhlasí
s "Dotačním programem města Jindřichův Hradec na podporu obnovy kulturního dědictví" a 
vyhlášením první výzvy v rámci Dotačního programu na rok 2021 podle předloženého návrhu

5. souhlasí
s "Dotačním programem města Jindřichův Hradec na podporu sociální oblasti" a vyhlášením první 
výzvy v rámci Dotačního programu na rok 2021 podle předloženého návrhu

6. požaduje
předložit zastupitelstvu města k projednání

Usnesení číslo: 1060/34R/2020
Zadání zakázky malého rozsahu - ORJ 19, Licence Microsoft 365, realizace

Rada města po projednání:

1. schvaluje
zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Licence Microsoft 365" společnosti NWT a.s., nám. Míru 
1217, 768 24 Hulín, IČ: 63469511 za cenu 523.610,- Kč bez DPH.

2. schvaluje
uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 1061/34R/2020
Příprava programu 24. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, které se uskuteční 
dne 16. prosince 2020

Rada města po projednání:

1. schvaluje
program 24. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, které se uskuteční dne 16. 
prosince 2020 od 16:00 hod v sále KD Střelnice dle upraveného návrhu takto: 

1. Zahájení
2. Schválení návrhové komise a ověřovatelů zápisu



3. Schválení předloženého programu
4. Žádost o snížení nájemného p. Zdeněk Bok (prodej občerstvení v KD Střelnice)
5. Návrh rozpočtu na rok 2021
6. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Jindřichův Hradec na roky 2022 - 2023
7. Rozpočtová opatření schválená radou města.
8. Financování zakázky „Provozování městské hromadné dopravy v Jindřichově 8. Hradci – 
přechodné období“
9. Základní rámec městské hromadné dopravy v Jindřichově Hradci pro zadání veřejné zakázky
10.Plán financování obnovy vodohospodářského majetku města Jindřichův Hradec - aktualizace
11.Návrh rozpočtového opatření č. 89/2020 - Stavební úpravy bytového domu čp. 56/V 
Jindřichův Hradec
12.Prodej hrobky č. 103 – realizace
13.Odstoupení od kupní smlouvy - Prodej pozemku p.č. 4007/3, obec i k.ú. Jindřichův Hradec
14.Smlouvy o bezúplatném převodu pozemků k.ú. Dolní Radouň, k.ú. Jindřichův Hradec od SPÚ - 
realizace
15.Majetkoprávní vypořádání stavby „Účelová komunikace v k.ú. Buk u J. Hradce“ – Jan Šťástka, 
Petr Hrádek, Ing. Petr Votava, manželé Mácovi – realizace
16.Prodej pozemků určených územním plánem k bytové výstavbě v k.ú. Otín u J. Hradce – 
realizace záměru
17.Prodej pozemku p.č. 4031/9, obec i k.ú. Jindřichův Hradec – záměr
18.Prodej pozemků p.č. 3831/1 a p.č. 3833, obec i k.ú. Jindřichův Hradec – záměr
19.Prodej části pozemku p.č. 2678/2, obec i k.ú. Jindřichův Hradec – záměr
20.Prodej části pozemku p.č. 3699/1, obec i k.ú. J. Hradec - realizace záměru
21.Žádost o prodej části pozemku p.č. 3650/45, obec i k.ú. Jindřichův Hradec - záměr
22.Žádost o prodej pozemku p.č. 1342/4, obec i k.ú. Jindřichův Hradec – záměr
23.Žádost o prodej pozemků p.č. 13/8 a p.č. 242/2, obec Jindřichův Hradec, k.ú. Dolní Skrýchov 
– záměr
24.Směna pozemků v k.ú. Jindřichův Hradec – záměr
25.Nabídka na odkoupení pozemku p.č. 302/2 k.ú. Dolní Pěna + dohoda o narovnání
26.Nabídka ke koupi pozemku p.č. 2153, obec Jindřichův Hradec, k.ú. Radouňka – realizace
27.Nabídka na odkoupení pozemku p.č. 227/15 v k.ú. Dolní Skrýchov od Státního statku Jeneč 
s.p.
28.Kalkulace cen pro vodné a stočné pro rok 2021 - ČEVAK a.s.
29.Prominutí úhrady nájemného v souvislosti s koronavirovou epidemií
30.Dotační programy města na rok 2021 a vyhlášení prvních výzev v rámci dotačních programů 
města
31.Diskuse + interpelace
32.Závěr

Usnesení číslo: 1062/34R/2020
Návrh na vyřazení majetku s pořizovací cenou vyšší než 20 000,- Kč - výměna

Rada města po projednání:

1. schvaluje
vyřazení dlouhodobého majetku z evidence majetku města dle předložených návrhů na vyřazení

2. bere na vědomí
výměnu kopírek, elektrického sporáku a tunelové myčky nádobí. Zároveň bere na vědomí 
uzavření nájemní smlouvy na kopírku Ricoh IM C300.

Usnesení číslo: 1063/34R/2020
Návrh na vyřazení majetku s pořizovací cenou vyšší než 20 000,- Kč - fyzická likvidace

Rada města po projednání:

1. schvaluje
vyřazení dlouhodobého majetku z evidence majetku města dle předložených návrhů na vyřazení

2. schvaluje
fyzickou likvidaci dlouhodobého majetku kromě inv. č. 108/G001, 22/C001 a 23/C001

3. schvaluje
nabídku k prodeji inv. č. 108/G001 - pult se dřezem obálkovou metodou za minimální nabídkovou 
cenu 3000,- Kč



Usnesení číslo: 1064/34R/2020
Prominutí úhrady nájemného v souvislosti s koronavirovou epidemií - doplnění

Rada města po projednání:

1. mění
bod 1. usnesení č. 1010/33R/2020 ze dne 25.11.2020, který bude nově znít:

souhlasí
nájemcům dle upraveného 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.

Za správnost vyhotovení




