
USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA
JINDŘICHŮV HRADEC

KONANÉ DNE 01.02.2021

V Jindřichově Hradci dne 2.2.2021
Usnesení číslo: 63/3R/2021
Plán výstav pro výstavní prostory Galerie Výstavního domu Stará radnice pro rok 2021

Rada města po projednání:

1. bere na vědomí
plán výstav předložený pro výstavní prostory Galerie Výstavního domu Stará radnice v roce 2021

Usnesení číslo: 64/3R/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 panem , bytem , Jindřichův Hradec.

Usnesení číslo: 65/3R/2021
Žádost o povolení splátek dluhu - 

Rada města po projednání:

1. souhlasí
v souladu s předloženým návrhem s uzavřením dohody o splátkách a uznání dluhu mezi městem 
Jindřichův Hradec a paní , trv.  Jindřichův Hradec, 
fakticky bytem 

2. požaduje
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí

Usnesení číslo: 66/3R/2021
Projednání petice občanů místní části Radouňka - jednosměrná ulice K Potůčku 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
odpověď na petici týkající se zjednosměrnění ulice K Potůčku v místní části Radouňka, dle 
předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 67/3R/2021
Výroční zpráva za rok 2020 o činnosti v oblasti poskytování informací a schválení výše 
úhrady nákladů pro rok 2021

Rada města po projednání:

1. schvaluje
výroční zprávu města Jindřichův Hradec za rok 2020 o činnosti v oblasti poskytování informací 
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, dle předloženého návrhu

2. schvaluje
pro rok 2021 sazebník úhrad nákladů za poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb., o 

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



svobodném přístupu k informacím ve výši dle předloženého návrhu

Usnesení číslo: 68/3R/2021
Volný byt č. 17 v čp. 339/IV, ul. Jakubská, J. Hradec – záměr pronájmu 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
zveřejnit záměr pronajmout byt č. 17 v čp. 339/IV, ul. Jakubská, Jindřichův Hradec, nájemné ve 
výši 48,14 Kč/m2/měsíc žadateli, který splňuje tyto podmínky:
a) žadatel je starší osmnácti let
b) žadatel nebo osoba žijící ve společné domácnosti není nájemcem jiného bytu ve vlastnictví 
města J. Hradec (čestné prohlášení), v případě výměny stávajícího bytu např. o jiné rozloze v 
čestném prohlášení uvede, že stávající předmětný byt vrátí městu zpět
c) faktický trvalý pobyt nebo pobyt v Jindřichově Hradci minimálně dva roky (čestné prohlášení) 
d) žadatel a ostatní členové domácnosti jsou bezúhonní (čestné prohlášení). Za bezúhonného se 
nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo ho spáchal. K 
zahlazení odsouzení se přihlíží. Dále se za bezúhonného nepovažuje ten, kdo byl uznán v 
posledních dvou letech vinným ze spáchání přestupku proti veřejnému pořádku, proti 
občanskému soužití, proti majetku, nebo tyto přestupky v posledních dvou letech spáchal
e) žadatel nebo osoba žijící s ním ve společné domácnosti má vyrovnány veškeré závazky vůči 
městu J. Hradec, jím zřízeným právnickým osobám a organizačním složkám, případně jsou 
závazky smluvně zajištěny a žadatel podmínky takové smlouvy plní
f) bezdlužnost u dodavatelů elektrické energie a zemního plynu (potvrzení)
g) průměrný měsíční příjem žadatele v období šesti kalendářních měsíců před uzavřením nájemní 
smlouvy nepřesáhl 0,8 násobek průměrné měsíční mzdy za národní hospodářství zveřejněné 
Českým statistickým úřadem (prohlášení), pokud je žadatel osoba samostatně žijící 
h) průměrný měsíční příjem domácnosti žadatele nepřesáhl v období šesti kalendářních měsíců 
před uzavřením nájemní smlouvy 1,5 násobek průměrné měsíční mzdy za národní hospodářství 
zveřejněné Českým statistickým úřadem (prohlášení), pokud je žadatelem osoba s dalšími členy 
domácnosti
i) žadatel nemá k datu uzavření nájemní smlouvy vlastnické nebo spoluvlastnické a jemu 
obdobné právo k bytu ani k bytovému nebo rodinnému domu. Tuto podmínku musí splňovat i 
další členové domácnosti, kteří mají v bytě bydlet (prohlášení).
j) nájemní smlouva se uzavírá na dobu dvou let s možností jejího opakovaného prodloužení za 
stejných anebo změněných podmínek podle konkrétní situace nájemce, kterou posuzuje obec. 
k) obec může uzavřít nájemní smlouvu i s jinými osobami, které nesplňují podmínky pronájmu 
stanovené v odstavcích g), h) a i) jsou-li k datu uzavření nájemní smlouvy uspokojeny všechny 
žádosti o pronájem osob uvedených v odstavci g) a h) 
l) nájemní smlouva podle odstavce k) se uzavírá na dobu jednoho roku a lze ji prodloužit na dobu 
dalšího roku pouze za předpokladu, že obci nebyly podány ke dni uzavření smlouvy nové žádosti 
osob uvedených v odstavci g), h) a i)

Usnesení číslo: 69/3R/2021
Ukončení nájemní smlouvy na byt č. 6 v čp. 319/II

Rada města po projednání:

1. schvaluje
ukončení nájemní smlouvy na byt č. 6 v čp. 319/II, ul. Sládkova, Jindřichův Hradec mezi městem 
Jindřichův Hradec a  dohodou ke dni 31. 1. 2021

Usnesení číslo: 70/3R/2021
Ukončení nájemní smlouvy na byt č. 39 v č.p. 30/II - DPS

Rada města po projednání:

1. schvaluje
ukončení nájemní smlouvy na byt č. 39 v č.p. 30/II, ul. Růžová, Jindřichův Hradec mezi městem 
Jindřichův Hradec a dohodou ke dni 31. 1. 2021



Usnesení číslo: 71/3R/2021
Ukončení nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 61/III - DPS

Rada města po projednání:

1. schvaluje
ukončení nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 61/III, ul. U Nemocnice, Jindřichův Hradec mezi 
městem Jindřichův Hradec a  dohodou ke dni 31. 1. 2021

Usnesení číslo: 72/3R/2021
Žádost o přidělení členských práv a povinností ke garážovému stání – 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
přidělení členských práv a povinností ke garážovému stání č. 11, Nušlova 61/V, Jindřichův Hradec 
panu , bytem  Jindřichův Hradec s účinností od 1. 2. 2021.

Usnesení číslo: 73/3R/2021
Žádost o přidělení členských práv a povinností ke garážovému stání – 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
přidělení členských práv a povinností ke garážovému stání č. 7, Nušlova 67/V, Jindřichův Hradec 
panu , bytem  Jindřichův Hradec s účinností od 1. 2. 2021.

Usnesení číslo: 74/3R/2021
Žádost o převod členských práv a povinností k bytu č. 15, Nušlova 68/V, Jindřichův Hradec 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
převod členských práv a povinností k bytu č. 15, Nušlova 68/V, Jindřichův Hradec na pana 

, bytem , Jindřichův Hradec za předpokladu, že tento byt bude 
užívat k trvalému nájemnímu bydlení, a to s účinností od 1. 2. 2021.

Usnesení číslo: 75/3R/2021
Podání žádosti o dotaci na výkon sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2021

Rada města po projednání:

1. schvaluje
podání žádosti o dotaci na výkon sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2021

Usnesení číslo: 76/3R/2021
Přijetí majetku nepatrné hodnoty 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
přijetí majetku nepatrné hodnoty po panu , zemřelém dne 5.11.2020 - 
dotykového mobilního telefonu zn. Samsung, tabletu zn. GoGen , powerbanky a pohledávky - 
Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Praha 5, Křížová 25, vzniklá z důvodu nedoplatku 
důchodu, ve výši 9.846,--Kč Kč.



Usnesení číslo: 77/3R/2021
Přerušení provozu 3. mateřské školy Jindřichův Hradec III, Vajgar 594 

Rada města po projednání:

1. uděluje
souhlas s přerušením provozu 3. mateřské školy Jindřichův Hradec III, Vajgar 594 – pracoviště 
Vajgar 594 od 2. 2. 2021 do 5. 2. 2021 ze závažných nepředvídatelných důvodů

Usnesení číslo: 78/3R/2021
Zadání veřejné zakázky z ORJ 40 – Rekonstrukce ulice Kostelní - 2.etapa, Jindřichův Hradec

Rada města po projednání:

1. schvaluje
zadání veřejné zakázky z ORJ 40 "Rekonstrukce ulice Kostelní - 2.etapa, Jindřichův Hradec" 
účastníkovi zadávacího řízení SATES ČECHY s.r.o., Radkovská 252, 588 56 Telč, IČ: 25172654 za 
cenu 2 515 179,38 Kč bez DPH.

2. schvaluje
uzavření smlouvy o dílo s vybraným účastníkem zadávacího řízení dle schváleného vzoru po 
uplynutí lhůty pro podání námitek.

Usnesení číslo: 79/3R/2021
Zadání veřejné zakázky z ORJ 40 – Propojení ulic Denisova - Jindřiš, Jindřichův Hradec

Rada města po projednání:

1. schvaluje
zadání veřejné zakázky z ORJ 40 – "Propojení ulic Denisova - Jindřiš, Jindřichův Hradec" 
účastníkovi zadávacího řízení Pozemní stavby Telč s.r.o., Svatojánská 463, 588 56 Telč, IČ: 
04802098 za cenu 1 851 527,10 Kč bez DPH.

2. schvaluje
uzavření smlouvy o dílo s vybraným účastníkem zadávacího řízení dle schváleného vzoru po 
uplynutí lhůty pro podání námitek.

Usnesení číslo: 80/3R/2021
Vydání Regulačního plánu městské památkové rezervace Jindřichův Hradec

Rada města po projednání:

1. souhlasí
po ověření dle znění §69 odst. 2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu v platném znění s předloženým návrhem Regulačního plánu MPR Jindřichův Hradec

2. požaduje
předložit bod 1) ZMě k rozhodnutí

Usnesení číslo: 81/3R/2021
Ukončení Smlouvy o využití systému zavedeného obcí o nakládání s komunálním odpadem - 

Rada města po projednání:

1. bere na vědomí
ukončení Smlouvy o využití systému zavedeného obcí o nakládání s komunálním odpadem č. 
SM/0744/2019 uzavřenou mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův 
Hradec, IČ 00246875 a paní , sídliště  377 01 Jindřichův 
Hradec, IČ 07153759, pro provozovnu na adrese Jarošovská 1162/II, 377 01 Jindřichův Hradec, 



ke dni 28. 2. 2021.

Usnesení číslo: 82/3R/2021
Bezúplatný převod pozemku p. č. 3521/18 v k. ú. Jindřichův Hradec od ÚZSVM do vlastnictví 
města 

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 
A/4112/CJHM/2021 mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec, IČ 
00246875 (jako nabyvatelem) a ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2 (jako převodcem) na převod pozemku p. 
č. 3521/18, ostatní plocha, jiná plocha, obec i k. ú. Jindřichův Hradec. 
Smlouva bude uzavřena dle předloženého návrhu.

2. požaduje
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí

Usnesení číslo: 83/3R/2021
Nabídka na úplatný převod pozemku p.č. 3327/18, k.ú. J. Hradec od ÚZSVM

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s úplatným převodem pozemku p.č. 3327/18, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 884 m2, obec 
i k.ú. Jindřichův Hradec od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 
69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Měso, Praha 2 za celkovou cenu 416.400,- Kč

2. požaduje
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí

Usnesení číslo: 84/3R/2021
Darovací smlouva - Mikroregion Jindřichohradecko - prodejní stánky

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření darovací smlouvy, dle předloženého návrhu, mezi Mikroregionem Jindřichohradecko, IČ 
70974250, se sídlem Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec (jako dárcem) a městem Jindřichův 
Hradec, IČ 00246875, se sídlem Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec (jako obdarovaným) na 
darování 5 ks prodejních stánků, v hodnotě 113.458,75 Kč

Usnesení číslo: 85/3R/2021
Žádost o prodloužení souhlasu s umístěním reklamního zařízení na objektu čp. 1125/II v 
Jindřichově Hradci

Rada města po projednání:

1. uděluje
příspěvkové organizaci Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Jarošovská 1125/II, IČ 
608 16 848 se sídlem Jarošovská 1125/II, Jindřichův Hradec souhlas s podnájmem části objektu 
čp. 1125/II (boční stěna budovy) na umístění reklamního zařízení pro společnost FAST ČR, a.s., 
IČ 267 26 548, se sídlem Černokostelecká 2111, Praha 10, na období od 1.1.2021 do 
31.12.2021.

Usnesení číslo: 86/3R/2021
Schválení dokumentů ke koncesní smlouvě na provozování vodohospodářské infrastruktury



Rada města po projednání:

1. schvaluje
způsob vedení evidencí pro sledování výkonových ukazatelů Koncesní smlouvy na provozování 
vodohospodářské infrastruktury v majetku města Jindřichův Hradec dle předloženého návrhu.

2. schvaluje
Plán preventivní údržby vodohospodářského majetku pro rok 2021 dle předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 87/3R/2021
Vzorová smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, vzorová smlouva o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti plynárenského vedení a vzorová smlouva o zřízení služebnosti

Rada města po projednání:

1. schvaluje
znění vzorové smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle předloženého návrhu

2. schvaluje
znění vzorové smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti plynárenského vedení dle 
předloženého návrhu

3. schvaluje
znění vzorové smlouvy o zřízení služebnosti dle předloženého návrhu

Usnesení číslo: 88/3R/2021
Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti - překládka sítí elektronických komunikací - uložení 2 
trubek HDPE 40 Dolní Skrýchov, RVDSL1706 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti 2 ks kabelových chrániček HDPE 40, do částí pozemků p. 
č. 10/8, trvalý travní porost, p.č. 10/12, zahrada, p. č. 10/13, zahrada, p. č. 10/14, zahrada, p. 
č. 81/2, trvalý travní porost, p. č. 244/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, p. č. 254, ostatní 
plocha, ostatní komunikace a p. č. 242/16, ostatní plocha, ostatní komunikace, vše obec J. 
Hradec, k. ú. Dolní Skrýchov, mezi městem Jindřichův Hradec IČ 00246875, Klášterská 135/II, 
377 22 Jindřichův Hradec (jako povinný) a společností CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 
Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 04084063 (jako oprávněný), v rozsahu vymezeném geometrickým 
plánem č. 363-265/2019. 
Služebnost se zřizuje dle geometrického plánu za jednorázovou úplatu ve výši 75 003,-Kč + 
příslušná sazba DPH. 
Smlouva o zřízení služebnosti bude uzavřena dle schváleného vzoru.

Usnesení číslo: 89/3R/2021
Uložení vodovodní a tlakové kanalizační přípojky (Radouňka, novostavba RD na p.č. 93/25, 
94/12) 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 výtlačné kanalizační přípojky do části pozemků p.č. 94/1, ost. plocha, ost. 
komunikace, p.č. 93/28, ost. plocha, ost. komunikace a p.č. 93/56, ost. plocha, ost. komunikace, 
vše k.ú. Radouňka, které jsou ve vlastnictví města J. Hradec pro stavbu: ,,Radouňka, novostavba 
RD na p.č. 93/25, 94/12 – vodovodní a výtlačná 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: 90/3R/2021
Zařazení provozovny LAM leštění s.r.o., Ke Mlýnu 253, 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 LAM leštění s.r.o., Plavsko 192, 378 02, IČ 04502507 pro provozovnu č. 
1011252341 na adrese Ke Mlýnu 253, 377 01 Jindřichův Hradec s účinností od 15.2.2021.
Smlouva bude uzavřena dle schváleného vzoru.

Usnesení číslo: 91/3R/2021
Návrh odpovědi, která se týká postupu města Jindřichův Hradec v případě zařazování 
ředitelů mateřských škol do platové třídy

Rada města po projednání:

1. schvaluje
odpověď ve věci postupu města Jindřichův Hradec v případě zařazování ředitelů mateřských škol 
do platové třídy, dle předloženého návrhu

Usnesení číslo: 92/3R/2021
Rozpočtové opatření č. 4/2021 - Odvody při finančním vypořádání

Rada města po projednání:

1. schvaluje
rozpočtové opatření č. 4/2021, kterým se zvýší rozpočet výdajů v ORJ 41 – Finanční odbor, 
položka Odvody při finančním vypořádání, o částku 40.545,27,--Kč a dále se sníží rozpočet 
výdajů v ORJ 41-Finanční odbor, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 40.545,27,--Kč.

Za správnost vyhotovení




