
USNESENÍ Z 36. SCHŮZE RADY MĚSTA
JINDŘICHŮV HRADEC

KONANÉ DNE 17.12.2020

V Jindřichově Hradci dne 17.12.2020
Usnesení číslo: 1091/36R/2020
Návrh Organizačního řádu Městské policie Jindřichův Hradec 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
Organizační řád Městské policie Jindřichův Hradec s účinností od 1. ledna 2021 podle 
předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 1092/36R/2020
Závěry z veřejnosprávních kontrol na místě a interního auditu

Rada města po projednání:

1. bere na vědomí
závěry z veřejnosprávních kontrol na místě a interního auditu provedených v období leden - 
listopad 2020 dle předloženého návrhu

Usnesení číslo: 1093/36R/2020
Návrh na provedení rozpočtového opatření č. 95/2020

Rada města po projednání:

1. schvaluje
provedení rozpočtového opatření č. 95/2020, tj.
a) příjmovou část rozpočtu v části Neinvestiční přijaté transfery - Transfery od obcí - veř. 
smlouvy - přestupky zvýšit o částku 800,- Kč
b) výdajovou část rozpočtu v ORJ 41, položka Nespecifikovaná rezerva zvýšit o částku 800,- Kč

Usnesení číslo: 1094/36R/2020
Žádost o povolení splátek dluhu - 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
v souladu s předloženým návrhem uzavření dohody o splátkách a uznání dluhu mezi Městem 
Jindřichův Hradec a paní , bytem , Jindřichův Hradec

Usnesení číslo: 1095/36R/2020
Návrh na přijetí daru od Domu dětí a mládeže Jindřichův Hradec

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření darovací smlouvy mezi městem Jindřichův Hradec jako obdarovaným a příspěvkovou 
organizací Dům dětí a mládeže, Jindřichův Hradec, Růžová 10, se sídlem Růžová 10, Jindřichův 
Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec, identifikační číslo: 424 09 152, jako dárcem, dle 
předloženého návrhu.

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



Usnesení číslo: 1096/36R/2020
Rezignace člena dozorčí rady a volba nového člena dozorčí rady obchodní společnosti Služby 
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. bere na vědomí
rezignaci paní Zdeňky Klímové na funkci člena dozorčí rady obchodní společnosti Služby města 
Jindřichův Hradec s.r.o., se sídlem Jiráskovo předměstí 1007, Jindřichův Hradec III, 377 01 
Jindřichův Hradec, identifikační číslo 260 43 335, ke dni 31. 12. 2020,

2. volí
Bc. Martinu Pechovou, narozenou , bytem , 377 01 Jindřichův Hradec, 
členem dozorčí rady společnosti Služby města Jindřichův Hradec s.r.o., se sídlem Jiráskovo 
předměstí 1007, Jindřichův Hradec III, 377 01 Jindřichův Hradec, identifikační číslo 260 43 335, s 
počátkem funkčního období od 1. 1. 2021.

Usnesení číslo: 1097/36R/2020
Žádost Jihočeské telekomunikační s.r.o. o navýšení ceny za šíření televizního signálu 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
navýšení ceny za šíření televizního signálu městského televizního vysílání obchodní společnosti 
Jihočeská telekomunikační s.r.o., se sídlem sídliště Vajgar 585, Jindřichův Hradec III, 377 01 
Jindřichův Hradec, identifikační číslo 243 11 243, a to o celkovou částku 187 050,- Kč za rok 
2021,

2. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o šíření televizního signálu městského televizního vysílání mezi 
městem Jindřichův Hradec jako objednatelem a obchodní společností Jihočeská telekomunikační 
s.r.o., se sídlem sídliště Vajgar 585, Jindřichův Hradec III, 377 01 Jindřichův Hradec, identifikační 
číslo 243 11 243, jako dodavatelem, dle předloženého návrhu

3. požaduje
předložit návrh na provedení příslušného rozpočtového opatření

Usnesení číslo: 1098/36R/2020
Návrh rozpočtu nákladů a výnosů na rok 2021 a návrh na stanovení závazných ukazatelů - 
Městská knihovna Jindřichův Hradec

Rada města po projednání:

1. schvaluje
rozpočet nákladů a výnosů na rok 2021 příspěvkové organizaci - Městská knihovna Jindřichův 
Hradec, U Knihovny 1173/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 608 17 054, dle předloženého návrhu

2. schvaluje
závazné ukazatele pro hospodaření Městské knihovny Jindřichův Hradec pro rok 2021 dle 
předloženého návrhu

3. ukládá
příspěvkové organizaci Městská knihovna Jindřichův Hradec finanční prostředky určené jako 
závazné ukazatele vyúčtovat v účetní závěrce roku 2021 a nedočerpané finanční prostředky vrátit 
v následujícím roce do rozpočtu zřizovatele při finančním vypořádání za rok 2021

Usnesení číslo: 1099/36R/2020
Návrh rozpočtu nákladů a výnosů na rok 2021 a návrh na stanovení závazných ukazatelů - 
Vzdělávací a kulturní centrum J. Hradec

Rada města po projednání:



1. schvaluje
rozpočet nákladů a výnosů na rok 2021 příspěvkové organizaci - Vzdělávací a kulturní centrum 
Jindřichův Hradec, p.o., Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 085 23 495, dle 
předloženého návrhu

2. schvaluje
závazné ukazatele pro hospodaření Vzdělávacího a kulturního centra Jindřichův Hradec, p.o. pro 
rok 2021 dle předloženého návrhu

3. ukládá
příspěvkové organizaci Vzdělávací a kulturní centrum Jindřichův Hradec, p.o. finanční prostředky 
určené jako závazné ukazatele vyúčtovat v účetní závěrce roku 2021 a nedočerpané finanční 
prostředky vrátit v následujícím roce do rozpočtu zřizovatele při finančním vypořádání za rok 
2021.

Usnesení číslo: 1100/36R/2020
Ukončení nájemní smlouvy na byt č. 40 v č.p. 49/V

Rada města po projednání:

1. schvaluje
ukončení nájemní smlouvy na byt č. 40 v č.p. 49/V, ul. Větrná, Jindřichův Hradec mezi městem 
Jindřichův Hradec a  dohodou ke dni 30. 11. 2020

Usnesení číslo: 1101/36R/2020
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12 v čp. 30/II, ul. Růžová (DPS)

Rada města po projednání:

1. schvaluje
ukončení nájemní smlouvy na byt č. 32 v Domě s pečovatelskou službou Růžová 30/II, Jindřichův 
Hradci mezi městem Jindřichův Hradec a panem  dohodou ke dni 31. 12. 
2020

2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12 v Domě s pečovatelskou službou Růžová 30/II, Jindřichův 
Hradec s panem na dobu neurčitou, nájemné 43,- Kč/ m2 /měsíc

Usnesení číslo: 1102/36R/2020
Uzavření nájemní smlouvy na služební byt č. 1 v čp. 107/III - SMJH

Rada města po projednání:

1. schvaluje
ukončení nájemní smlouvy na služební byt č. 2 v č.p. 572/II, ul. Schwaigrova, J. Hradec mezi 
městem Jindřichův Hradec a  dohodou ke dni 31. 12. 2020

2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 107/III, ul. Václavská, J. Hradec mezi městem 
Jindřichův Hradec a , a to po dobu výkonu zaměstnání pro zaměstnavatele 
Služby města Jindřichův Hradec s.r.o., na dobu určitou do 31. 12. 2021, nájemné 53,49 
Kč/m2/měsíc

Usnesení číslo: 1103/36R/2020
Návrh rozpočtového opatření č. 94/2020 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
Provedení rozpočtového opatření č. 94/2020 v ORJ 38 takto:
- snížení rozpočtu výdajů v ORJ 38 položka Úhrady dodavatelům služeb o 20 tis. Kč



- zvýšení rozpočtu výdajů v ORJ 38 položka Fond oprav cizím správcům o 20 tis. Kč

Usnesení číslo: 1104/36R/2020
Návrhy rozpočtů nákladů a výnosů na rok 2021 a návrh na stanovení závazných ukazatelů 
příspěvkovým organizacím ve školství zřizovaných městem J. Hradec 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
rozpočty nákladů a výnosů 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 a 
- 4. mateřské školy Jindřichův Hradec II, Röschova 1120, IČ 70981981 
dle předložených návrhů

2. schvaluje
závazné ukazatele pro hospodaření příspěvkových organizací ve školství zřizovaných městem 
Jindřichův Hradec pro rok 2021 dle předloženého návrhu

3. ukládá
těmto příspěvkovým organizacím města finanční prostředky určené jako závazné ukazatele 
vyúčtovat v účetní závěrce roku 2021 a nedočerpané finanční prostředky vrátit v následujícím 
roce do rozpočtu zřizovatele při finančním vypořádání za rok 2021

Usnesení číslo: 1105/36R/2020
Návrh na Úpravu rozpisu nákladů a výnosů u 2. ZŠ, 4. MŠ, 1. MŠ.

Rada města po projednání:

1. schvaluje
provedení Úpravy rozpisu nákladů a výnosů č. 3/2020/ Základní školy Jindřichův Hradec II, 
Janderova 160 takto:
- snížit rozpočet účtu 602 – Výnosy z prodeje služeb o 103,00 tis. Kč
- snížit rozpočet účtu 518 – Ostatní služby o 18,00 tis. Kč
- snížit rozpočet účtu 502 – Spotřeba energie o 85,00 tis. Kč

2. schvaluje
provedení Úpravy rozpisu nákladů a výnosů č. 4/2020/ 4. mateřské školy Jindřichův Hradec II, 
Röschova 1120 
- snížit rozpočet účtu 602 – Výnosy z prodeje služeb o 39,08 tis. Kč
- snížit rozpočet účtu 502 – Spotřeba energie o 39,08 tis. Kč

3. schvaluje
provedení Úpravy rozpisu nákladů a výnosů č. 3/2020/ 1. mateřské školy Jindřichův Hradec II, 
Růžová 39
- snížit rozpočet účtu 602 – Výnosy z prodeje služeb o 63,69 tis. Kč
- snížit rozpočet účtu 501 – Spotřeba materiálu o 63,69 tis. Kč

Usnesení číslo: 1106/36R/2020
Žádost o schválení přijetí peněžitého daru – 3. Základní školy v Jindřichově Hradci od 
společnosti WOMEN FOR WOMEN 

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 11 900 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 II, Jarošovská 746

Usnesení číslo: 1107/36R/2020
Návrh zadání veřejné zakázky z ORJ 40 - Rekonstrukce ulice Kostelní - 2.etapa, Jindřichův 
Hradec

Rada města po projednání:

1. schvaluje
návrh zadání veřejné zakázky z ORJ 40 - "Rekonstrukce ulice Kostelní - 2.etapa, Jindřichův 
Hradec" dle předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 1108/36R/2020
Návrh zadání veřejné zakázky z ORJ 40 - Propojení ulic Denisova - Jindřiš, Jindřichův Hradec

Rada města po projednání:

1. schvaluje
návrh zadání veřejné zakázky z ORJ 40 - "Propojení ulic Denisova - Jindřiš, Jindřichův Hradec" 
dle předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 1109/36R/2020
Zadání VZMR z ORJ 40 - Výběrové řízení na pozici městský architekt (externí odborný 
konzultant) 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
zadání veřejné zakázky malého rozsahu z ORJ 40 "Výběrové řízení na pozici městský architekt 
(externí odborný konzultant)" účastníkovi řízení , , 
140 00 Praha 4, IČ 75264498

2. schvaluje
uzavření Smlouvy o poradenské a konzultační činnosti s vybraným účastníkem zadávacího řízení 
dle předloženého návrhu

Usnesení číslo: 1110/36R/2020
Pronájem části pozemku p.č. 1154/2 k.ú. Děbolín - záměr

Rada města po projednání:

1. schvaluje
záměr pronájmu části pozemku p.č. 1154/2 ostatní plocha o výměře 50m2, k.ú. Děbolín za 
účelem užívání jako zahrada 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 určitou do 31.12.2021.

Usnesení číslo: 1111/36R/2020
Sazby nájemného a pachtovného uplatňované městem J. Hradec pro rok 2021

Rada města po projednání:

1. schvaluje
Sazby nájemného a pachtovného uplatňovaného městem Jindřichův Hradec pro rok 2021 z 
pozemků a nebytových prostor v majetku města dle přílohy.



2. schvaluje
uplatnění zvýšení nájemného a pachtovného u již uzavřených smluv o míru inflace roku 2020.

Usnesení číslo: 1112/36R/2020
Uložení vodovodní a kanalizační přípojky (J. Hradec, areál TJ Sokol) do pozemků města 
Jindřichův Hradec, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a smlouvy o 
zřízení služebnosti

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uložení vodovodní a kanalizační přípojky do části pozemků p.č. 1994/5, ost. plocha, ost. 
komunikace a p.č. 1994/1, ost. plocha, silnice, vše k.ú. Jindřichův Hradec, které jsou ve 
vlastnictví města J. Hradec pro stavbu: ,,Jindřichův Hradec, novostavba v areálu TJ Sokol – 
vodovodní a kanalizační přípojka“ a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle 
schváleného vzoru s investorem stavby Tělocvičná jednota Sokol Jindřichův Hradec, IČ 135 03 
332, se sídlem U Stadionu čp.1283/II, 377 01 Jindřichův Hradec a následné uzavření smlouvy o 
zřízení služebnosti, dle schváleného vzoru. 
Tento souhlas nabývá účinnosti dnem uzavření smlouvy o budoucí smlouvě a nenahrazuje 
rozhodnutí příslušných správních orgánů.

Usnesení číslo: 1113/36R/2020
Uložení kabelového vedení NN (E.ON – J. Hradec, Janderova) 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 do pozemků p.č. 1613/6, ost. plocha, jiná plocha, p.č. 1614/1, ost. 
plocha, zeleň, p.č. 1645, ost. plocha, ost. komunikace, p.č. 1615, ost. plocha, zeleň, p.č. 1616, 
ost. plocha, zeleň, p.č. 1611, ost. plocha, zeleň, p.č. 1551, ost. plocha, zeleň, p.č. 1603, zahrada 
a p.č. 1604, ost. plocha, jiná plocha, vše k.ú. Jindřichův Hradec, které jsou ve vlastnictví města 
Jindřichův Hradec pro stavbu ,,Jindřichův Hradec, Janderova – posílovací 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 za podmínky, koordinace s akcí připravovanou městem v dané lokalitě a 
dále požadujeme odstranění odpojených kabelů NN z pozemků města. 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: 1114/36R/2020
Ceník pro podnikatelské subjekty zapojené do systému nakládání s komunálním odpadem 
pro rok 2021

Rada města po projednání:

1. schvaluje
ceník pro podnikatelské subjekty zapojené do systému nakládání s komunálním odpadem pro rok 
2021 dle předloženého návrhu

Usnesení číslo: 1115/36R/2020
Návrh dodatku č. 4 - TextilEco, a.s.

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o umístění a provozování kontejnerů uzavřené dne 26. 2. 
2013 mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec, IČ 00246875 
a společností TextilEco a.s., Palackého 715/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČ 28101766 dle 



předloženého návrhu

Usnesení číslo: 1116/36R/2020
Revokace usnesení č. 1029/34R/2020 - Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou, 
Zakostelecké nám. 31/I, Jindřichův Hradec – byt č. 2

Rada města po projednání:

1. revokuje
usnesení Rady města č. 1029/34R/2020 ze dne 02. 12. 2020.

Usnesení číslo: 1117/36R/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 panem  , 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: 1118/36R/2020
Prodloužení nájemní smlouvy na byty č. 14 v č.p. 24/V

Rada města po projednání:

1. schvaluje
poskytnutí slevy na nájemném za měsíce leden a únor 2020 ve výši 25%

2. schvaluje
uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě na byt číslo 14 v č.p. 30/V, ul. Kosmonautů, Jindřichův 
Hradec mezi městem Jindřichův Hradec a na dobu určitou, a to do 30. 4. 
2021 s tím, že bude uhrazeno dlužné nájemné do 31. 12. 2020

Usnesení číslo: 1119/36R/2020
Žádost MAS Česká Kanada o. p. s. - Místní akční plán rozvoje vzdělávání III 

Rada města po projednání:

1. uděluje
souhlas se zpracováním a podáním žádosti k realizaci projektu MAP III v území ORP Jindřichův 
Hradec prostřednictvím MAS Česká Kanada o.p.s., Pravdova 1113, Jindřichův Hradec II, 377 01 
Jindřichův Hradec, IČ: 28158717.

Usnesení číslo: 1120/36R/2020
Návrh na odpověď stanoviska ze dne 1. 12. 2020 ředitelek mateřských škol zřizovaných 
městem Jindřichův Hradec

Rada města po projednání:

1. schvaluje
znění odpověď ředitelkám mateřských škol zřízených městem Jindřichův Hradec dle předloženého 
návrhu



Usnesení číslo: 1121/36R/2020
Návrh rozpočtového opatření č. 89/2020 (změna) - Stavební úpravy bytového domu čp. 56/V 
Jindřichův Hradec

Rada města po projednání:

1. schvaluje
změnu rozpočtového opatření č. 89/2020 v ORJ odbor rozvoje, odsouhlaseného dne 2. 12. 2020 
usnesením č. 1036/34R/2020, které bude nově znít takto:

- zvýšení rozpočtu příjmů v části Přijaté transfery, položka Stavební úpravy bytového domu 
Hvězdná čp. 56/V J. Hradec o částku 25 479,52 Kč, 
- zvýšení rozpočtu výdajů, Oddíl Bytové hospodářství, položka Stavební úpravy objektu 56/V o 
částku 25.479,51 Kč.

Usnesení číslo: 1122/36R/2020
Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku - Nadace Český hudební fond

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 
135/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 00246875 a Nadací Český hudební fond, Besední 3, 118 00 
Praha 1, IČ 61381390 dle předloženého návrhu

Usnesení číslo: 1123/36R/2020
Rozpočtové opatření č. 96/2020 - Regulační plán

Rada města po projednání:

1. schvaluje
rozpočtové opatření č. 96/2020, kterým se zvýší rozpočet příjmů v části přijaté transfery, 
zařazením nové položky „Regulační plán“ ve výši 332.145,--Kč a dále se zvýší rozpočet výdajů v 
ORJ 41-Finanční odbor, položka „Nespecifikovaná rezerva“ o 332.145 ,--Kč.

Usnesení číslo: 1124/36R/2020
Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících MHD k zajištění dopravní obslužnosti 
města Jindřichův Hradec a jeho vybraných místních částí - přechodné období - úprava

Rada města po projednání:

1. revokuje
usnesení č. 927/31R/2020 ze dne 4. 11. 2020, bod 3

2. 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

Usnesení číslo: 1125/36R/2020
Návrh Smlouvy o závazku převzít povinnost k úhradě protarifovací ztráty

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření Smlouvy o závazku převzít povinnost k úhradě protarifovací ztráty mezi městem 
Jindřichův Hradec, jako poskytovatelem, a obchodní společností ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o., 
se sídlem U Nádraží 694, Jindřichův Hradec II, 377 14 Jindřichův Hradec, identifikační číslo 600 



71 109, jako příjemcem, dle předloženého návrhu.

Za správnost vyhotovení




