
USNESENÍ Z 1. SCHŮZE RADY MĚSTA
JINDŘICHŮV HRADEC

KONANÉ DNE 13.01.2021

V Jindřichově Hradci dne 14.1.2021
Usnesení číslo: 1/1R/2021
Přehled kulturních a společenských akcí v KD Střelnice za IV. čtvrtletí roku 2020 

Rada města po projednání:

1. bere na vědomí
přehled kulturních a společenských akcí v KD Střelnice za IV. čtvrtletí roku 2020.

Usnesení číslo: 2/1R/2021
Předložení žádostí do dotačního programu Jihočeského kraje a předložení žádosti o 
poskytnutí individuální dotace od Jihočeského kraje 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
podání uvedených žádostí do dotačního programu Jihočeského kraje Podpora kultury, opatření č. 
1 Podpora kultury:
- Jindřichohradecká činohra
- XXVII. Slavnosti Adama Michny z Otradovic

2. schvaluje
podání žádosti o poskytnutí individuální dotace Jihočeského kraje na akci "Opera na Státním 
hradu a zámku v Jindřichově Hradci"

Usnesení číslo: 3/1R/2021
Vzdělávací a kulturní centrum Jindřichův Hradec - Dodatek č. 5 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 
20.12.2019

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o výpůjčce mezi městem Jindřichův Hradec, sídlo Klášterská 
135, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 002 46 875, jako půjčitel a Vzdělávací a 
kulturní centrum Jindřichův Hradec,p.o., sídlo Klášterská 135, Jindřichův Hradec II, 377 01 
Jindřichův Hradec, IČ: 085 23 495, jako půjčitel, jehož předmětem je vymezení dlouhodobého 
hmotného a nehmotného majetku a drobného dlouhodobého hmotného majetku, dle 
předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 4/1R/2021
Návrh na provedení rozpočtového opatření č. 3/2021 - Městská knihovna

Rada města po projednání:

1. schvaluje
provedení rozpočtového opatření č. 3/2021 takto:
a) příjmovou část rozpočtu v části přijaté transfery povýšit o částku 1 722 000,- Kč zařazením 
nové položky Městská knihovna - regionální funkce knihoven
b) výdajovou část rozpočtu, ORJ 16 - odbor kanceláře starosty povýšit o částku 1 722 000,- Kč 
zařazením nové položky Městská knihovna - regionální funkce knihoven

Usnesení číslo: 5/1R/2021
Městská knihovna - Dodatek č. 42 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 1. 11. 2009

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



Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření Dodatku č. 42 ke smlouvě o výpůjčce mezi městem Jindřichův Hradec, sídlo Klášterská 
135, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 002 46 875, jako půjčitelem, a 
Městskou knihovnou Jindřichův Hradec, příspěvková organizace, sídlo U Knihovny 1173, 
Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 608 17 054, jako vypůjčitelem, jehož 
předmětem je vymezení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a drobného 
dlouhodobého hmotného majetku, dle předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 6/1R/2021
Žádost o užití znaku - Farní charita J. Hradec

Rada města po projednání:

1. schvaluje
užití znaku města Jindřichův Hradec na propagačních materiálech Farní charity Jindřichův 
Hradec,Pravdova 837/II, 377 01, J. Hradec, IČ 708 10 729, zastoupené ředitelkou Farní charity 
Jindřichův Hradec Mgr. Karolínou Píchovou, Dis.

Usnesení číslo: 7/1R/2021
Podání žádosti do dotačního programu Jihočeského kraje - SDH

Rada města po projednání:

1. schvaluje
podání žádostí Města Jindřichův Hradec o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci Dotačního 
programu Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje pro 
rok 2021, dle předloženého návrhu

Usnesení číslo: 8/1R/2021
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: 9/1R/2021
Rozpočtové opatření č. 1/2021 – Navýšení ceny za šíření televizního signálu městského 
televizního vysílání 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
rozpočtové opatření č. 1/2021, kterým se zvýší rozpočet výdajů v ORJ 16-Odbor kanceláře 
starosty, položka Šíření televizního vysílání, o částku 187.050,--Kč a dále se sníží rozpočet 
výdajů v ORJ 41-Finanční odbor, položka „Nespecifikovaná rezerva“ o částku 187.050,--Kč.

Usnesení číslo: 10/1R/2021
Návrh na poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Jindřichův Hradec

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s poskytnutím individuální dotace ve výši 500 000 Kč na nákup pacientských lůžek do 
rekonstruovaného oddělení následné a rehabilitační péče - stanice A a s uzavřením veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí individuální dotace pro rok 2021 mezi městem Jindřichův Hradec, jako 



poskytovatelem, a obchodní společností Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., se sídlem Jindřichův 
Hradec, U Nemocnice 380/III, PSČ 37738, identifikační číslo 260 95 157, jako příjemcem, dle 
předloženého návrhu,

2. souhlasí
s poskytnutím individuální dotace ve výši 120 000 Kč na podporu vzájemné spolupráce a podporu 
služeb poskytovaných JHK podnikatelským subjektům a s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí individuální dotace pro rok 2021 mezi městem Jindřichův Hradec, jako 
poskytovatelem, a Jihočeskou hospodářskou komorou, Oblastní kancelář Jindřichův Hradec, se 
sídlem Husova tř. 1846/9, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice, identifikační číslo 482 
08 248, jako příjemcem, dle předloženého návrhu,

3. souhlasí
s poskytnutím individuální dotace ve výši 100 000 Kč na částečné pokrytí nákladů na činnost 
pobočky mobilní specializované paliativní péče v Jindřichově Hradci a s uzavřením veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí individuální dotace pro rok 2021 mezi městem Jindřichův Hradec, jako 
poskytovatelem, a obecně prospěšnou společností Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s., se sídlem 
Svatopluka Čecha 20, Třeboň II, 379 01 Třeboň, identifikační číslo 227 07 328, jako příjemcem, 
dle předloženého návrhu,

4. souhlasí
s poskytnutím individuální dotace ve výši 200 000 Kč na pořádání mezinárodního basketbalového 
turnaje Young Guns v roce 2021 a s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální 
dotace pro rok 2021 mezi městem Jindřichův Hradec, jako poskytovatelem, a obchodní 
společností Get Better Academy Europe s.r.o., se sídlem Palackého 1170/22, 252 19 Rudná, 
identifikační číslo 073 12 695, jako příjemcem, dle předloženého návrhu,

5. souhlasí
s poskytnutím individuální dotace ve výši 70 000 Kč na kulturní projekty Velikonoce na zámku, 
podávání sladké kaše; výstava soch Jiřího Netíka v květnu až červnu 2021; Večer s jazzem a 
vínem, Adventní dny na zámku v Jindřichově Hradci, a s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí individuální dotace pro rok 2021 mezi městem Jindřichův Hradec, jako 
poskytovatelem, a státní příspěvkovou organizací Národní památkový ústav, se sídlem 
Valdštejnské nám. 162/3, Malá strana, 118 00 Praha 1, identifikační číslo 750 32 333, jako 
příjemcem, dle předloženého návrhu,

6. souhlasí
s poskytnutím individuální dotace ve výši 100 000 Kč na akci JINoHRÁtky aneb Dejte děti do jeslí 
a s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace pro rok 2021 mezi městem 
Jindřichův Hradec, jako poskytovatelem, a příspěvkovou organizací Jihočeského kraje Muzeum 
Jindřichohradecka, se sídlem Balbínovo náměstí 19/I, 377 01 Jindřichův Hradec, identifikační číslo 
000 70 971, jako příjemcem, dle předloženého návrhu,

7. souhlasí
s poskytnutím individuální dotace ve výši 200 000 Kč na akce Velikonoční veselice, festival 
pouličního umění Do klobouku a Živý Hradec a s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
individuální dotace pro rok 2021 mezi městem Jindřichův Hradec, jako poskytovatelem, a 
spolkem Civis novus, se sídlem Na Piketě 550, Jindřichův Hradec III, 377 01 Jindřichův Hradec, 
identifikační číslo 258 36 82, jako příjemcem, dle předloženého návrhu,

8. souhlasí
s poskytnutím individuální dotace ve výši 200 000 Kč na V. ročník Jindřichohradeckého 
půlmaratonu a s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace pro rok 2021 
mezi městem Jindřichův Hradec, jako poskytovatelem, a obchodní společností BROMEX solution 
s.r.o., se sídlem tř. Dr. Edvarda Beneše 105/106, Soběslav II, 392 01 Soběslav, identifikační číslo 
045 53 110, jako příjemcem, dle předloženého návrhu,

9. souhlasí
s poskytnutím individuální dotace ve výši 300 000 Kč na investici do asfaltového povrchu 
multifunkčního hřiště v areálu stanice v Jindřichově Hradci a s uzavřením veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí individuální dotace pro rok 2021 mezi městem Jindřichův Hradec, jako 
poskytovatelem, a organizační složkou státu Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, se 
sídlem Pražská tř. 2666/52b, 370 04 České Budějovice 3, identifikační číslo 708 82 835, jako 
příjemcem, dle předloženého návrhu,

10. souhlasí
s poskytnutím individuální dotace ve výši 450 000 Kč na pořádání Mezinárodního cyklistického 
etapového závodu "Okolo jižních Čech 2021" a s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
individuální dotace pro rok 2021 mezi městem Jindřichův Hradec, jako poskytovatelem, a 
spolkem Cyklistický klub Jindřichův Hradec, z. s., se sídlem Jindřichův Hradec, Pod Kasárny 



1036/II, identifikační číslo 608 16 171, jako příjemcem, dle předloženého návrhu,

11. souhlasí
s poskytnutím individuální dotace ve výši 100 000 Kč na pořádání akce Extrémní překážkový 
závod Jindřichohradecký Lev 2021 a s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální 
dotace pro rok 2021 mezi městem Jindřichův Hradec, jako poskytovatelem, a obchodní 
společnosti JC Event s.r.o., se sídlem Křížkovského 813/16, 589 01 Třešť, identifikační číslo 084 
37 556, dle předloženého návrhu,

12. souhlasí
s poskytnutím individuální dotace ve výši 100 000 Kč na pořádání akce II. ročník 
Jindřichohradeckého duatlonu a s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální 
dotace pro rok 2021 mezi městem Jindřichův Hradec, jako poskytovatelem, a obchodní 
společností BROMEX solution s.r.o., se sídlem tř. Dr. Edvarda Beneše 105/106, Soběslav II, 392 
01 Soběslav, identifikační číslo 045 53 110, jako příjemcem, dle předloženého návrhu,

13. nesouhlasí
s poskytnutím individuální dotace obchodní společnosti JIHOLEN s.r.o., se sídlem 
Hornoměcholupská 663/141, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10, identifikační číslo 084 55 503, 
na pořádání kulturních akcí: koncertů a hudebních produkcí v prostorách bývalého KC Jitka,

14. nesouhlasí
s poskytnutím individuální dotace spolku Jindřichohradecký symfonický orchestr z.s., se sídlem 
Kosmonautů 29, Jindřichův Hradec V, 377 01 Jindřichův Hradec, identifikační číslo 671 77 875, 
na částečné pokrytí cestovních nákladů na Mezinárodní Kulturní festival Aris 2021,

15. nesouhlasí
s poskytnutím individuální dotace spolku PIVNÍ SLAVNOSTI JH z.s., se sídlem 
Na Piketě 550, Jindřichův Hradec III, 377 01 Jindřichův Hradec, identifikační číslo 050 66 450, na 
pořádání akce PARK FOOD FEST - Pivní slavnosti v Jindřichově Hradci v roce 2021,

16. nesouhlasí
s poskytnutím individuální dotace ústavu POST BELLUM, z.ú., se sídlem Štěpánská 704/61, Nové 
Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 265 48 526, na spolupráci Paměti národa a města 
Jindřichův Hradec na vzdělávacích aktivitách Paměti národa a natáčení pamětníků 20. století na 
Jindřichohradecku,

17. požaduje
předložit tento materiál k projednání a rozhodnutí na nejbližší zasedání Zastupitelstva města 
Jindřichův Hradec.

Usnesení číslo: 11/1R/2021
Podání žádosti o dotaci v rámci dotačního programu Jihočeského kraje "Podpora prevence 
kriminality Jihočeského kraje"

Rada města po projednání:

1. schvaluje
podání žádosti do Dotačního programu Jihočeského kraje "Podpora prevence kriminality v 
Jihočeském kraji" na realizaci projektu "Rekreačně výchovný tábor 2021" za podmínky finanční 
spoluúčasti města J. Hradec ve výši 75.000,--Kč

Usnesení číslo: 12/1R/2021
Podání žádosti o dotaci na výkon sociální práce pro rok 2021 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
podání žádosti do vyhlášeného dotačního řízení MPSV pro rok 2021 v oblasti podpory výkonu 
sociální práce

Usnesení číslo: 13/1R/2021
Podání žádosti o dotaci v rámci dotačního programu Jihočeského kraje "Podpora služeb 
nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách" 



Rada města po projednání:

1. schvaluje
podání žádosti do Dotačního programu Jihočeského kraje „Podpora služeb nedefinovaných v 
zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách na realizaci projektu "SENIOR centrum 2021" za 
podmínky finanční spoluúčasti města J. Hradec ve výši 8 314,--Kč

Usnesení číslo: 14/1R/2021
Návrh na stanovení platu ředitelů a ředitelek příspěvkových organizací ve školství 
zřizovaných městem J. Hradec

Rada města po projednání:

1. stanoví
v souladu s nařízením vlády č.603/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o 
platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů 
od 1. ledna 2021 plat ředitelům a ředitelkám příspěvkových organizací ve školství zřízených 
městem Jindřichův Hradec podle předloženého návrhu

Usnesení číslo: 15/1R/2021
Návrh zadání veřejné zakázky z ORJ 40 - Rekonstrukce ulice Václavská, Jindřichův Hradec - 
3. etapa 

Rada města po projednání:

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

Usnesení číslo: 16/1R/2021
Účast města Jindřichův Hradec v soutěži PRESTA Jižní Čechy 2018–2020

Rada města po projednání:

1. schvaluje
účast města Jindřichův Hradec v soutěži PRESTA Jižní Čechy 2018-2020 dle předloženého 
návrhu.

Usnesení číslo: 17/1R/2021
Rozpočtové opatření č. 2/2021 – Regulační plán

Rada města po projednání:

1. schvaluje
rozpočtové opatření č. 2/2021, kterým se sníží rozpočet příjmů v části přijaté transfery, položka 
„Regulační plán“ ve výši 332.145,--Kč a dále se sníží rozpočet výdajů v ORJ 41-Finanční odbor, 
položka „Nespecifikovaná rezerva“ o 332.145,--Kč.

Usnesení číslo: 18/1R/2021
Pronájem Sportoviště u rybníku Vajgar (plovárna) - realizace

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu Sportoviště u rybníku Vajgar, dle předloženého návrhu, mezi městem 
Jindřichův Hradec, IČ 002 46 875, se sídlem Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec a společností 
DOKORA s.r.o., IČ 281 03 807, se sídlem Jarošovská 1361/II, Jindřichův Hradec.



Usnesení číslo: 19/1R/2021
Nabídka ke koupi pozemku p.č. 4048, obec i k.ú. Lodhéřov - realizace 

Rada města po projednání:

1. nesouhlasí
s koupí pozemku p.č. 4048, trvalý travní porost, o výměře 3 318 m², obec i k.ú. Lodhéřov

2. požaduje
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí

Usnesení číslo: 20/1R/2021
Žádost o prodej části pozemku p.č. 41/1, obec Jindřichův Hradec, k.ú. Buk u Jindřichova 
Hradce - záměr

Rada města po projednání:

1. nesouhlasí
s přijetím záměru prodat část pozemku p.č. 41/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 
cca 230 m², obec Jindřichův Hradec, k.ú. Buk u Jindřichova Hradec

2. požaduje
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí

Usnesení číslo: 21/1R/2021
Souhlas s rekonstrukcí elektroinstalace v objektu čp. 1151/II v Jindřichově Hradci a 
prodloužení smlouvy o výpůjčce objektu čp. 1151/II v Jindřichově Hradci - záměr

Rada města po projednání:

1. schvaluje
vypůjčiteli Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina 8. března Jindřichův Hradec, IČ 608 20 349, se sídlem 
Husova 1151/II, Jindřichův Hradec provedení rekonstrukce elektroinstalace v objektu čp. 
1151/II, který je součástí pozemku p.č. 1623/4 obec i k.ú. Jindřichův Hradec, dle předloženého 
návrhu s pomocí grantového programu Jihočeského kraje.

2. podporuje
žádost spolku Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina 8. března Jindřichův Hradec, IČ 608 20 349, se 
sídlem Husova 1151/II, Jindřichův Hradec o získání finančních prostředků na rekonstrukci 
elektroinstalace objektu čp. 1151/II v Jindřichově Hradci formou přihlášení se do grantového 
programu Jihočeského kraje.

3. schvaluje
záměr uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 8.7.2003 v platném znění mezi 
městem Jindřichův Hradec a spolkem Pionýr z.s. - Pionýrská skupina 8. března Jindřichův 
Hradec, IČ 608 20 349, se sídlem Husova 1151/II, Jindřichův Hradec s tím, že doba výpůjčky se 
prodlužuje do 31.12.2030.

Usnesení číslo: 22/1R/2021
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti akce „Stavební úpravy objektů na 
p. č. 2364/17 a p.č. 2364/18 J. Hradec - přípojka dešťové kanalizace“

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na akci „Stavební úpravy objektů na 
pozemku p. č. 2364/17 a p. č. 2364/18 Jindřichův Hradec - přípojka dešťové kanalizace“, která je 
umístěna v pozemku p. č. 2366/2, ostatní plocha, silnice, obec i k. ú. Jindřichův Hradec, mezi 
městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec, IČ 00246875 (jako oprávněný) 
a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, st. příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
- Nusle, IČ 65993390 (jako povinný). 
Věcné břemeno - služebnost se zřizuje na dobu neurčitou, v rozsahu GP č. 5258-1587/2020,za 
jednorázovou úplatu ve výši 637,59 Kč. Úplata byla v plné výši uhrazena.
Smlouva bude uzavřena dle předloženého návrhu.



Usnesení číslo: 23/1R/2021
Dodatek č. 2 - EKO-PF s.r.o.

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o spolupráci při likvidaci odpadů uzavřené mezi městem 
Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec, IČ 00246875 a společností EKO-
PF s.r.o., Hlincová Hora 60, 373 71 Hlincová Hora, IČ 62525816 dle předloženého návrhu

Usnesení číslo: 24/1R/2021
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2021 - Služby města Jindřichův Hradec 
s.r.o.

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se společností Služby města Jindřichův 
Hradec s.r.o., IČ: 26043335, se sídlem Jiráskovo předměstí 1007/III, J. Hradec, jejímž 
předmětem je poskytnutí provozní dotace na úhradu rozdílu mezi vlastními náklady a výnosy z 
provozu sportovišť na rok 2021 ve výši dle schváleného rozpočtu města Jindřichův Hradec pro 
rok 2021, dle předloženého návrhu.

2. souhlasí
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se společností Služby města Jindřichův 
Hradec s.r.o., IČ: 26043335, se sídlem Jiráskovo předměstí 1007/III, J. Hradec, jejímž 
předmětem je poskytnutí finanční dotace na provoz veřejných záchodů na rok 2021 ve výši dle 
schváleného rozpočtu města Jindřichův Hradec pro rok 2021, dle předloženého návrhu.

3. požaduje
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí.

Usnesení číslo: 25/1R/2021
Ukončení Smlouvy o využití systému zavedeného obcí o nakládání s komunálním odpadem - 
BORO spol.s r.o.

Rada města po projednání:

1. bere na vědomí
ukončení Smlouvy o využití systému zavedeného obcí o nakládání s komunálním odpadem č. 
SM/0747/2016 mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec, IČ 
00246875 a společností BORO spol. s r.o., Novolhotská 2622, 190 16 Praha - Újezd nad Lesy, IČ 
49707124 pro provozovnu plovárna na adrese Denisova 1180/II, 377 01 Jindřichův Hradec k 
31.12.2020

Usnesení číslo: 26/1R/2021
Změny v personálním obsazení výborů zastupitelstva města a komisí rady města

Rada města po projednání:

1. bere na vědomí
rezignaci slečny Anny Vaculíkové na funkci člena komise životního prostředí ke dni 17. 11. 2020

2. jmenuje
členem komise životního prostředí pana Davida Kubíčka

3. odvolává
paní Juditu Vedlovou z funkce člena dopravní komise

4. jmenuje
pana Daniela Fišera členem dopravní komise



5. odvolává
Ing. Oldřicha Mácu z funkce člena komise životního prostředí

6. jmenuje
Ing. Michaelu Zudovou členkou komise životního prostředí

7. souhlasí
s odvoláním Ing. Miroslavy Mácové z funkce členky výboru pro územní plán

8. souhlasí
se zvolením Ing. arch. Matěje Šebka členem výboru pro územní plán

9. souhlasí
s odvoláním Ing. Ondřeje Lešetického, Ph.D. z funkce člena výboru pro rozvoj města

10. souhlasí
se zvolením Ing. arch. Zdeňka Pecha členem výboru pro rozvoj města

11. požaduje
předložit body č. VII, VIII, IX a X k projednání zastupitelstvu města

Usnesení číslo: 27/1R/2021
Pověření k vedení odboru školství, mládeže a tělovýchovy Městského úřadu Jindřichův 
Hradec

Rada města po projednání:

1. bere na vědomí
rezignaci paní Bc. Evy Krejcarové na pozici vedoucí odboru mládeže, tělovýchovy a sportu 
Městského úřadu Jindřichův Hradec ke dni 31. 12. 2020

2. pověřuje
paní Janu Hemberovou s účinností od 1. 2. 2021 do dne předcházejícího dni jmenování vedoucího 
úředníka - zaměstnance města Jindřichův Hradec zařazeného do Městského úřadu Jindřichův 
Hradec jako vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, vedením odboru školství, mládeže a 
tělovýchovy

Usnesení číslo: 28/1R/2021
Příprava programu 25. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, které se uskuteční 
dne 27. ledna 2021

Rada města po projednání:

1. schvaluje
program 25. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, které se uskuteční dne 27. ledna 
2021 od 16:00 hod v sále KD Střelnice takto: 

1. Zahájení
2. Schválení návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3. Schválení předloženého programu
4. Návrh na poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Jindřichův Hradec
5. Rozpočtová opatření schválená radou města
6. Žádost o prodej části pozemku p.č. 41/1, obec Jindřichův Hradec, k.ú. Buk u Jindřichova 
Hradce – záměr
7. Nabídka ke koupi pozemku p.č. 4048, obec i k.ú. Lodhéřov – realizace
8. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2021 - Služby města Jindřichův Hradec 
s.r.o.
9. Změny v personálním obsazení výborů zastupitelstva města 
10. Diskuse + interpelace
11. Závěr

Usnesení číslo: 29/1R/2021
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 122/IV

Rada města po projednání:



1. schvaluje
ukončení nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 115/IV, ul. Nežárecká v J. Hradci mezi městem 
Jindřichův Hradec a dohodou ke dni 31. 1. 2021

2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 122/IV, ul. Nežárecká, J. Hradec mezi městem 
Jindřichův Hradec a , a to na dobu určitou do 31. 12. 2021, nájemné 53,49 
Kč/m2/měsíc

Usnesení číslo: 30/1R/2021
Výpůjčka bytu č. 2 v č.p. 115/IV, ul. Nežárecká – Farní charita

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce, jejímž předmětem bude byt č. 2 a sociálního zařízení v č.p. 115/IV, 
Nežárecká, J. Hradec mezi městem Jindřichův Hradec a Farní charitou Jindřichův Hradec, IČ 
70810729, a to na nezbytně nutnou dobu nejdéle však do 28. 2. 2021

Usnesení číslo: 31/1R/2021
Úprava vzorových smluv o dílo na stavební práce a vzorových smluv o dílo na zhotovení 
projektové dokumentace

Rada města po projednání:

1. schvaluje
provedení úprav ve vzorových smlouvách o dílo na stavební práce a vzorových smlouvách na 
zhotovení projektové dokumentace dle předloženého návrhu.

2. ukládá
odboru rozvoje provést úpravu všech typů vzorových smluv a jejich zveřejnění.

Usnesení číslo: 32/1R/2021
Změna doby zasedání Rady města Jindřichův Hradec

Rada města po projednání:

1. schvaluje
změnu doby konání rady města z pravidelných středečních zasedání na pravidelné pondělí 
zasedání se začátkem ve 14:30 hod.



Za správnost vyhotovení




