
USNESENÍ Z 2. SCHŮZE RADY MĚSTA
JINDŘICHŮV HRADEC

KONANÉ DNE 20.01.2021

V Jindřichově Hradci dne 21.1.2021
Usnesení číslo: 33/2R/2021
Určení auditora pro společnost 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. schvaluje
společnosti Služby města Jindřichův Hradec s.r.o., ověření (audit) účetní závěrky k 31.12.2020 a 
ověření ostatních informací obsažených ve výroční zprávě za rok 2020 auditorskou společností: 
AUDIT JIH s.r.o., Jindřiš 73, 377 01 Rodvínov, IČ:28061993

Usnesení číslo: 34/2R/2021
Zemní práce pro rok 2021

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. schvaluje
společnosti Služby města Jindřichův Hradec s.r.o., návrh na zadání veřejné zakázky "Zemní práce 
pro rok 2021", dle předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 35/2R/2021
Žádost o užití znaku města na oděvech členů IPA

Rada města po projednání:

1. schvaluje
užití znaku spolku International Police Association, sekce Česká republika z.s., Územní skupina 
č.109 Jindřichův Hradec (dále jen IPA), se sídlem ulice Nádražní 567/II, 377 01 Jindřichův 
Hradec, IČ: 69114498, zastoupena vedoucím územní skupiny IPA Jindřichův Hradec MGR. 
Vladimírem Hanouskem, LL.M., na oděvech členů IPA.

Usnesení číslo: 36/2R/2021
Žádost o souhlas s podáním žádostí do dotačních programů Jihočeského kraje - Vzdělávací a 
kulturní centrum Jindřichův Hradec, příspěvková organizace

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 
Jihočeského kraje v rámci dotačních programů, dle předložené žádosti.

Usnesení číslo: 37/2R/2021
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v čp. 557/III, sídl. Vajgar– realizace záměru

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v čp. 557/III, sídl. Vajgar, Jindřichův Hradec mezi městem 

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



Jindřichův Hradec a  na dobu určitou, a to do 31. 12. 2022, výše nájemného 
77,- Kč/m²/měsíc.

Usnesení číslo: 38/2R/2021
Volný prostor sloužící k podnikání v čp. 50/V, ul. Větrná, J. Hradec – záměr

Rada města po projednání:

1. bere na vědomí
výpověď ze strany MUDr. Jitky Čechové, bytem , J. Hradec z prostoru 
sloužícího k podnikání v čp. 50/V, J. Hradec, a to ve výpovědní lhůtě, která skončí dne 31. 3. 
2021.

2. schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout prostor sloužící k podnikání v domě čp. 50/V, ul. Větrná, 
Jindřichův Hradec o velikosti 37,64 m2 obálkovou metodou nejvyšší nabídce na dobu neurčitou 
za minimální nabídkovou cenu 590,- Kč/m2/rok vč. DPH, možnost pronájmu od 1. 4. 2021 a za 
podmínek:
• prostor sloužící k podnikání bude pronajat za účelem provozování ordinace
• zájemce předloží podnikatelský záměr a nabídnutou cenu za pronájem
• v případě potřeby zajistí rekolaudaci prostoru sloužícího k podnikání pro svůj záměr
• případné stavební úpravy možno provádět pouze po předchozím písemném souhlasu města J. 
Hradec, a to na vlastní náklad nájemce bez nároku úhrady vynaložených nákladů na opravy od 
města J. Hradec, a to ani při skončení nájemního vztahu
• žadatel má vyrovnány veškeré závazky vůči městu Jindřichův Hradec, jím zřízeným právnickým 
osobám a organizačním složkám, případně jsou závazky smluvně zajištěny a žadatel podmínky 
takové smlouvy plní

Usnesení číslo: 39/2R/2021
Ukončení nájemní smlouvy na byt č. 13 v č.p. 720/III

Rada města po projednání:

1. schvaluje
ukončení nájemní smlouvy na byt č. 13 v č.p. 720/III, sídl. Vajgar, Jindřichův Hradec mezi 
městem Jindřichův Hradec a  dohodou ke dni 31. 1. 2021

Usnesení číslo: 40/2R/2021
Uzavření dodatků č. 5 ke Smlouvám o výpůjčce majetku města uzavřenými mezi městem 
Jindřichův Hradec a příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Jindřichův Hradec v 
oblasti školství

Rada města po projednání:

1. schvaluje
vzorové znění dodatků č. 5 ke smlouvám o výpůjčce uzavřenými mezi městem Jindřichův Hradec 
a 1. mateřskou školou J. Hradec II, Růžová 39, 2. mateřskou školou, J. Hradec III, Jáchymova 
209, 3. mateřskou školou, J. Hradec III, Vajgar 594 a 4. mateřskou školou J. Hradec, Röschova 
1120 týkající se vymezení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a drobného 
dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku podle předloženého návrhu

2. schvaluje
vzorové znění dodatků č. 5 ke smlouvám o výpůjčce uzavřenými mezi městem Jindřichův Hradec 
a ZŠ J. Hradec I. Štítného 121, ZŠ J. Hradec II, Janderova 160, ZŠ J. Hradec II, Jarošovská 746, 
ZŠ J. Hradec III, Vajgar 592, ZŠ J. Hradec III, Vajgar 692 a ZŠ J. Hradec V, Větrná 54, týkajících 
se vymezení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a drobného dlouhodobého 
hmotného a nehmotného majetku podle předloženého návrhu

Usnesení číslo: 41/2R/2021
Návrh zadání VZMR z ORJ 14 – Celková rekonstrukce školní kuchyně 3. MŠ Jindřichův Hradec 
III, Vajgar 594 – odloučené pracoviště Vajgar 690



Rada města po projednání:

1. schvaluje
zadání veřejné zakázky malého rozsahu z ORJ 14 - Celková rekonstrukce školní kuchyně 3. MŠ 
Jindřichův Hradec III, Vajgar 594 – odloučené pracoviště Vajgar 690 dle předloženého návrhu

Usnesení číslo: 42/2R/2021
Zadání veřejné zakázky z ORJ 02 – Jindřichův Hradec, Mertovy sady – obnova dřevin 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
zadání veřejné zakázky z ORJ 02 – Jindřichův Hradec, Mertovy sady – obnova dřevin účastníkovi 
zadávacího řízení KHL-EKO, a.s., Červený Hrádek 10, 431 11 Jirkov, IČ: 26160277 za cenu 1 251 
222,16 Kč bez DPH.

2. schvaluje
uzavření smlouvy o dílo s vybraným účastníkem zadávacího řízení dle usnesením RMě č. 
1082/35R/2020 schválené vzorové smlouvy o dílo po uplynutí lhůty pro podání námitek.

Usnesení číslo: 43/2R/2021
Návrh zadání veřejné zakázky z ORJ 40 - Stezka pro chodce a cyklisty - Radouňka 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
návrh zadání a upravenou vzorovou smlouvu o dílo veřejné zakázky z ORJ 40 - "Stezka pro 
chodce a cyklisty - Radouňka" dle předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 44/2R/2021
Strategický plán rozvoje pro období 2021 - 2025 - projednání návrhové části

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s návrhovou části Strategického plánu rozvoje pro období 2021 - 2025 dle předloženého návrhu.

2. požaduje
zveřejnit návrhovou část Strategického plánu rozvoje pro období 2021 - 2025 po dobu 30 dnů do 
otevřeného připomínkového řízení.

3. požaduje
předložit po uplynutí lhůty pro veřejné projednání návrhovou část Strategického plánu rozvoje 
pro období 2021 - 2025 opětovně k projednání RMě.

Usnesení číslo: 45/2R/2021
Dodatek č. 1 - předání vodohospodářské infrastruktury v majetku města Jindřichův Hradec 
do provozování společnosti ČEVAK a.s. - realizace 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření dodatku č. 1, dle předloženého návrhu, mezi městem Jindřichův Hradec, IČ 002 46 875, 
se sídlem Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec a ČEVAK a.s., IČ 608 49 657, se sídlem Severní 
8/2264, České Budějovice

Usnesení číslo: 46/2R/2021
Uzavření dodatku č.1 k pachtovní smlouvě - , Radouňka - realizace 

Rada města po projednání:



1. schvaluje
uzavření dodatku č. 1, dle předloženého znění, k pachtovní smlouvě uzavřené dne 18.11.2015 
mezi městem Jindřichův Hradec, IČ: 00246875, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec a panem 

, IČ: 75069792, , Radouňka, Jindřichův Hradec s tím, že tímto 
dodatkem č. 1 se z předmětu pachtu vyjímají pozemky p.č. 414/4 trvalý travní porost o výměře 
5445m2 a p.č. 414/5 trvalý travní porost o výměře 747m2, vše k.ú. Radouňka.

2. schvaluje
prominutí pachtovného za rok 2020 ve výši 1539,-Kč panu , IČ:75069792, 

, Radouňka, Jindřichův Hradec

Usnesení číslo: 47/2R/2021
Prodloužení smluv o výpůjčce - realizace

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 22.4.2016, dle předloženého návrhu, 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.

2. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 9.7.2015, dle předloženého návrhu, 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,

Usnesení číslo: 48/2R/2021
Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu pozemku p.č. 19/4 a p.č. 19/2 vše k.ú. Matná - 
realizace záměru

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu pozemku, uzavřené dne 6.11.2006 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 a snížena výměra pozemku p.č. 19/2, ostatní plocha 
z původní výměry 360m2 na současnou výměru 290m2, vše k.ú. Matná. Dodatek bude uzavřen 
dle předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 49/2R/2021
Pacht části pozemků p.č. 1507/1 a 1507/12, vše 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 Společenstvím vlastníků jednotek domu čp. 
170/IV, v Jakubské ulici v Jindřichově Hradci, IČ: 26055490, se sídlem Jakubská 170, Jindřichův 
Hradec IV na část pozemku p.č. 1507/12, ostatní plocha, o výměře 90m2, 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.

2. schvaluje
uzavření pachtovní smlouvy, dle schváleného vzoru, mezi městem Jindřichův Hradec, IČ: 
00246875, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec a Společenstvím vlastníků jednotek domu čp. 
171/IV v Jindřichově Hradci, IČ: 28114469, se sídlem Nežárecká 171, Jindřichův Hradec IV na 
část pozemku p.č. 1507/1, ostatní plocha, o výměře 150m2, 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.



3. schvaluje
uzavření pachtovní smlouvy, dle schváleného vzoru, mezi městem Jindřichův Hradec, IČ: 
00246875, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec a Společenstvím vlastníků jednotek domu čp. 
172/IV, IČ: 26043548, se sídlem Jakubská 172, Jindřichův Hradec IV na část pozemku p.č. 
1507/1, ostatní plocha, o výměře 200m2, 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: 50/2R/2021
Pronájem části pozemku p.č. 1154/2 k.ú. Děbolín - realizace záměru

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu pozemku, dle předloženého návrhu, mezi městem Jindřichův Hradec, 
IČ: 00246875, se sídlem Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec a panem  

na část pozemku p.č. 1154/2 ostatní plocha o výměře 50m2, k.ú. Děbolín za účelem 
užívání jako zahrada. 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: 51/2R/2021
Pronájem části pozemku p.č. 69/2 k.ú. Radouňka - realizace záměru

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu pozemku, dle schváleného vzoru, mezi městem Jindřichův Hradec, IČ: 
00246875, se sídlem Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec a panem  

 J.Hradec na část 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. 
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 s tříměsíční 
výpovědní lhůtou.

Usnesení číslo: 52/2R/2021
Pronájem části pozemku p.č. 1074/10 k.ú. Děbolín - záměr

Rada města po projednání:

1. schvaluje
záměr pronájmu části pozemku p.č. 1074/10 orná půda o výměře 90m2, k.ú. Děbolín za účelem 
užívání jako pozemek pod stavbami dřevěných přístřešků , 

. Výše nájemného činí 19,-Kč/m2/rok s možností jednostranného navýšení nájemného na výši 
v místě a čase obvyklou a o inflaci. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.

Usnesení číslo: 53/2R/2021
Pacht části pozemku p.č. 569/9 k.ú. Buk u Jindřichova Hradce - záměr

Rada města po projednání:

1. bere na vědomí
zánik nájmu části pozemku p.č. 569/9 ostatní plocha, k.ú. Buk u Jindřichova Hradce ke dni 
17.3.2020 z důvodu úmrtí stávajícího nájemce.

2. schvaluje
záměr pachtu části pozemku p.č. 569/9 ostatní plocha o výměře 200m2, k.ú. Buk u Jindřichova 
Hradce za účelem užívání jako zahrada paní  trvale bytem  
Libuš, Praha. 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: 54/2R/2021
Ukončení pachtovní smlouvy - p.č. 788 k.ú. Otín u Jindřichova Hradce

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření Dohody o ukončení pachtovní smlouvy, dle předloženého návrhu, mezi městem 
Jindřichův Hradec, IČ: 00264876, se sídlem Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec a panem 

, bytem 

Usnesení číslo: 55/2R/2021
Schválení ceníku pro stanovení jednorázové úplaty za omezení vlastnického práva k 
nemovitostem ve vlastnictví města Jindřichův Hradec pro rok 2021

Rada města po projednání:

1. schvaluje
ceník pro stanovení jednorázové úplaty za omezení vlastnického práva k nemovitostem ve 
vlastnictví města Jindřichův Hradec pro rok 2021 dle předloženého návrhu

Usnesení číslo: 56/2R/2021
Uložení kanalizační přípojky (Otín, novostavba RD p.č. 160/24) do pozemku města Jindřichův 
Hradec, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a smlouvy o zřízení 
služebnosti, souhlas k realizaci akce „Novostavba rodinného domu“ na pozemku p.č. 160/24, 
k.ú Otín u J. Hradce a dopravním napojením

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uložení kanalizační přípojky a šachty do části pozemku p.č. 160/18, ost. plocha, jiná plocha, k.ú. 
Otín u Jindřichova Hradce, který je ve vlastnictví města J. Hradec pro stavbu: ,, Otín, novostavba 
RD na p.č. 160/24 – kanalizační přípojka“ a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti, dle předloženého znění, s investorem stavby , bytem 

, 377 01 Jindřichův Hradec.
Tento souhlas nabývá účinnosti dnem uzavření smlouvy o budoucí smlouvě a nenahrazuje 
rozhodnutí příslušných správních orgánů.

2. uděluje
souhlas  , J. Hradec k realizaci akce „Novostavba 
rodinného domu“ na pozemku p.č. 160/24 v k.ú. Otín u Jindřichova Hradce a dopravnímu 
napojení navrhovaného rodinného domu na přilehlou stezku pro chodce a cyklisty za podmínky, 
že žadatel vlastním nákladem zajistí posunutí dopravních značek č. C9a (Stezka pro chodce a 
cyklisty společná) a č. C9b (Konec stezky pro chodce a cyklisty společné) za sjezd k rodinnému 
domu a umístění dopravní značky B13 (Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost 
přesahuje vyznačenou mez: 3,5t) na začátek stávající stezky pro chodce a cyklisty.
Tento souhlas nenahrazuje rozhodnutí příslušných správních orgánů.

Usnesení číslo: 57/2R/2021
Uložení vodovodní a kanalizační přípojky (Otín, stavba RD na p.č. 124/8, 124/7, 124/1, 
258/20, 258/21) do pozemku 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 pozemku p.č. 1277/6, ost. plocha, ost. 
komunikace, k.ú. Otín u Jindřichova Hradce, který je ve vlastnictví města J. Hradec pro stavbu: ,, 
Otín, stavba RD na p.č. 124/8, 124/7, 124/1, 258/20, 258/21 – vodovodní a kanalizační 
přípojka“ a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle schváleného vzoru s 
investorem stavby  bytem , 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: 58/2R/2021
Ukončení Smlouvy o využití systému zavedeného obcí o nakládání s komunálním odpadem - 
WSPK a Zapojení do systému zavedeného obcí o nakládání s komunálním odpadem - 
ATALIAN CZ

Rada města po projednání:

1. bere na vědomí
ukončení Smlouvy o využití systému zavedeného obcí o nakládání s komunálním odpadem č. 
SM/67/2016 uzavřené mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův 
Hradec IČ 00246875 a společností Waldviertler Sparkasse Bank AG se sídlem Klášterská 126/II, 
377 01 Jindřichův Hradec, IČ 49060724 k 31.12.2020

2. 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 ATALIAN CZ s.r.o., se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, IČ 25059394 pro 
provozovnu České spořiteny na adrese Klášterská 126/II, 377 01 Jindřichův Hradec a Na 
Příkopech 153/II, 377 01 Jindřichův Hradec s účinností od 1.1.2021.
Smlouva bude uzavřena dle schváleného vzoru.

Usnesení číslo: 59/2R/2021
Zařazení provozovny Olejna, na adrese Olejna 328/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 Karel Trkal, se sídlem Jarošov nad Nežárkou 99, 378 41, IČ 68522533 pro 
provozovnu na adrese Olejna 328/II, 377 01 Jindřichův Hradec s účinností od 1.2.2021.
Smlouva bude uzavřena dle schváleného vzoru.

Usnesení číslo: 60/2R/2021
Zařazení provozovny SIMKAR-KRMIVA, na adrese Olejna 328/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 panem , , 377 01, IČ 05503680 pro provozovnu obchod na adrese 
Olejna 328/II, 377 01 Jindřichův Hradec s účinností od 1.2.2021.
Smlouva bude uzavřena dle schváleného vzoru.

Usnesení číslo: 61/2R/2021
Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo na poskytování úklidových prací a služeb s ISS Facility 
Services 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření dodatku č. 8 ke Smlouvě o dílo na poskytování úklidových prací a služeb mezi Městem 
Jindřichův Hradec a ISS Facility Services s.r.o., Antala Staška 510/38, 140 00 Praha 4, IČ: 
60470291 dle předloženého návrhu.



Usnesení číslo: 62/2R/2021
Návrh Dohody o centralizovaném zadávání veřejných zakázek na poskytování služeb 
komunikační infrastruktury veřejné správy.

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření Dohody o centralizovaném zadávání veřejných zakázek na poskytování služeb 
komunikační infrastruktury veřejné správy mezi Městem Jindřichův Hradec a Česká republika - 
Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, IČ: 00007064 dle předloženého návrhu.

Za správnost vyhotovení




