
USNESENÍ Z 4. SCHŮZE RADY MĚSTA
JINDŘICHŮV HRADEC

KONANÉ DNE 08.02.2021

V Jindřichově Hradci dne 9.2.2021
Usnesení číslo: 93/4R/2021
Výpověď z nájmu bytu č. 11 v domě čp. 659/III v Jindřichově Hradci

Rada města po projednání:

1. schvaluje
výpověď bez výpovědní doby z nájmu bytu č. 11 o velikosti 2+1 s příslušenstvím v domě čp. 
659/III, sídl. Vajgar v Jindřichově Hradci dle předloženého návrhu v souladu s ustanovením § 
2291 občanského zákoníku. Nájemní poměr skončí výpovědí bez výpovědní doby podanou 
pronajímatelem podle § 2291 občanského zákoníku doručením výpovědi

Usnesení číslo: 94/4R/2021
Žádost k provedení exekuce Exekutorským úřadem České Budějovice - Mgr. Jan Škorpil, 
soudní exekutor

Rada města po projednání:

1. schvaluje
požádat formou návrhu na nařízení exekuce Exekutorský úřad České Budějovice, Mgr. Jana 
Škorpila, soudního exekutora, sídlo Biskupská 129/1, 370 01 České Budějovice, identifikační číslo 
87680157, číslo soudního exekutora 213, o exekuci provedením prací a výkonu vykonatelného 
správního rozhodnutí příslušného stavebního úřadu č. j. VÚP/53088/19/Tu ze dne 17. 10. 2019, 
spočívající v odstranění stavby pro obhospodařování lesa stojící na pozemcích parc. č. st 147 a 
parc. č. 191/3 v katastrálním území Nová Olešná.

Usnesení číslo: 95/4R/2021
Návrh Obecně závazné vyhlášky města Jindřichův Hradec č. 1/2021 o místním poplatku z 
pobytu

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s vydáním Obecně závazné vyhlášky města Jindřichův Hradec č. 1/2021 o místním poplatku z 
pobytu.

2. požaduje
předložit ZMě k rozhodnutí.

Usnesení číslo: 96/4R/2021
Volný byt č. 15 v č.p. 73/III, ul. Václavská – záměr pronájmu

Rada města po projednání:

1. schvaluje
zveřejnění záměru města - pronájem bytu č. 15 v č.p. 73/III, ul. Václavská v Jindřichově Hradci 
takto:
1. pronájem bytu jako náhradní ubytování občanů v tísni, výše nájemného 53,49 Kč/m2/měsíc
2. nájemní smlouva na dobu určitou, a to do 31. 12. 2021
3. podmínky žádosti:
a) žadatel je starší osmnácti let
b) žadatel nebo osoba žijící ve společné domácnosti není nájemcem jiného bytu ve vlastnictví 
města J. Hradec nebo nemá ve vlastnictví byt či nemovitost s volným bytem (čestné prohlášení). 
Tato podmínka se nebude uplatňovat pouze v případě, kdy žádost pro přidělení bytu bude řádně 

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



zdůvodněna a platná nájemní smlouva bude ukončena dohodou před uzavřením nové nájemní 
smlouvy (čestné prohlášení)
c) faktický trvalý pobyt nebo pobyt (čestné prohlášení) v Jindřichově Hradci minimálně dva roky
d) 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
e) bezdlužnost u dodavatelů elektrické energie a zemního plynu (čestné prohlášení)

Usnesení číslo: 97/4R/2021
Volný byt č. 40 v č.p. 49/V, ul. Větrná – záměr pronájmu

Rada města po projednání:

1. schvaluje
zveřejnění záměru města - pronájem bytu č. 40 v č.p. 49/V, ul. Větrná v Jindřichově Hradci 
takto:
1. pronájem bytu jako náhradní ubytování občanů v tísni, výše nájemného 53,49 Kč/m2/měsíc
2. nájemní smlouva na dobu určitou, a to do 31. 12. 2021
3. podmínky žádosti:
a) žadatel je starší osmnácti let
b) žadatel nebo osoba žijící ve společné domácnosti není nájemcem jiného bytu ve vlastnictví 
města J. Hradec nebo nemá ve vlastnictví byt či nemovitost s volným bytem (čestné prohlášení). 
Tato podmínka se nebude uplatňovat pouze v případě, kdy žádost pro přidělení bytu bude řádně 
zdůvodněna a platná nájemní smlouva bude ukončena dohodou před uzavřením nové nájemní 
smlouvy (čestné prohlášení)
c) faktický trvalý pobyt nebo pobyt (čestné prohlášení) v Jindřichově Hradci minimálně dva roky
d) 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
e) bezdlužnost u dodavatelů elektrické energie a zemního plynu (čestné prohlášení)

Usnesení číslo: 98/4R/2021
Prodloužení nájemní smlouvy na byt v domě s pečovatelskou službou v čp. 31/I

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na byt č. 8 v domě čp. 31/I, Zakostelecké náměstí v J. 
Hradci mezi městem J. Hradec a  na dobu určitou, a to do 31. 1. 2023

Usnesení číslo: 99/4R/2021
Ukončení nájemní smlouvy na byt č. 33 v č.p. 30/II - DPS

Rada města po projednání:

1. schvaluje
ukončení nájemní smlouvy na byt č. 33 v č.p. 30/II, ul. Růžová, Jindřichův Hradec mezi městem 
Jindřichův Hradec a  dohodou ke dni 31. 1. 2021

Usnesení číslo: 100/4R/2021
Ukončení nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 107/III

Rada města po projednání:

1. schvaluje
ukončení nájmu bytu č. 2 v č.p. 107/III, ul. Václavská, Jindřichův Hradec mezi městem 
Jindřichův Hradec a  dohodou ke dni 28. 2. 2021



Usnesení číslo: 101/4R/2021
Návrh zadání veřejné zakázky z ORJ 40 odbor rozvoje - PD - Rekonstrukce místních 
komunikací, Jindřichův Hradec – 1. etapa

Rada města po projednání:

1. schvaluje
návrh zadání veřejné zakázky z ORJ 40 odbor rozvoje "PD - Rekonstrukce místních komunikací, 
Jindřichův Hradec – 1. etapa" dle upraveného návrhu.

Usnesení číslo: 102/4R/2021
Žádost o prodej pozemků p.č. 13/8 a p.č. 242/2, obec Jindřichův Hradec, k.ú. Dolní Skrýchov 
- realizace

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s prodejem pozemku p.č. 13/8, zahrada, o výměře 71 m² a pozemku p.č. 242/2, zahrada, o 
výměře 378 m², vše obec Jindřichův Hradec, k.ú. Dolní Skrýchov panu , trvale 
bytem , 37701 Jindřichův Hradec, za celkovou kupní cenu 204 295 Kč.
Smlouva bude uzavřena dle schváleného vzoru.

2. požaduje
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí.

Usnesení číslo: 103/4R/2021
Dodatek č. 4 ke smlouvě o výpůjčce (Pionýrská skupina 8. března) - realizace

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření dodatku č. 4, dle předloženého návrhu, ke smlouvě o výpůjčce ze dne 8.7.2003 v 
platném znění mezi městem Jindřichův Hradec, IČ 002 46 875, se sídlem Klášterská 135/II, 
Jindřichův Hradec a spolkem Pionýr z.s. - Pionýrská skupina 8. března Jindřichův Hradec, IČ 608 
20 349, se sídlem Husova 1151/II, Jindřichův Hradec.

Usnesení číslo: 104/4R/2021
Prodej části pozemku p.č. 1215, k.ú. Děbolín – záměr 

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s přijetím záměru prodat část pozemku p.č. 1215, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 
cca 15 m², obec Jindřichův Hradec, k.ú. Děbolín panu , bytem , 
Jindřichův Hradec 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
- 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 30ti dnů od podpisu smlouvy

2. požaduje
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí

Usnesení číslo: 105/4R/2021
Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu (Obchodní akademie) - záměr

Rada města po projednání:



1. schvaluje
záměr uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu ze dne 25.6.1996 v platném znění uzavřené mezi 
městem Jindřichův Hradec, IČ 002 46 875, se sídlem Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec a 
Obchodní akademií T.G. Masaryka a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky, IČ 608 
16 759, se sídlem Husova 156/II, Jindřichův Hradec, kterým bude prodloužena doba pronájmu 
do 31.12.2030. Dodatek č. 4 bude koncipován jako úplné znění smlouvy.

Usnesení číslo: 106/4R/2021
Pronájem areálu bývalé "Kraffrovy zahrady" - záměr

Rada města po projednání:

1. schvaluje
zveřejnění záměru pronajmout areál bývalé „Kraffrovy zahrady“ sestávající se z pozemku p.č. 
1637 orná půda o výměře 5903m2, jehož součástí jsou stavby skleníků, p.č. 1642 zahrada o 
výměře 518m2, p.č. 1638 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20m2 a pozemek p.č. 1639 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 128m2, jehož součástí je budova bez čp./če, objekt 
občanské vybavenosti, vše obec i k.ú. Jindřichův Hradec, dle předloženého návrhu

Usnesení číslo: 107/4R/2021
Uzavření přistoupení ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní a přistoupení ke smlouvě o právu 
provést stavbu – "Chodník Dolní Radouň"

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření Přistoupení ke Smlouvě o právu provést stavbu č. SM/0866/2018 dle předloženého 
návrhu, paní  trvale bytem , .

2. souhlasí
s uzavřením Přistoupení ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní č. SM/1022/2018 dle předloženého 
návrhu, paní , trvale 

3. požaduje
předložit bod č. 2 zastupitelstvu města k rozhodnutí

Usnesení číslo: 108/4R/2021
Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti – p.č. 2071, k.ú. Matná – „Účelová komunikace v k.ú. 
Buk a Matná“ 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti dle předloženého návrhu mezi Městem Jindřichův Hradec, 
IČ 00246875, Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec (jako oprávněný) a Správou a 
údržbou silnic Jihočeského kraje, IČ 70971641, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice 
(jako povinný). Služebnost bude zřízena v rozsahu geometrického plánu č. 163-95/2020 a 
bezúplatně.

Usnesení číslo: 109/4R/2021
Úprava ceníku za ubytování a pronájem v Penzionu Obora, Radouňka čp.5 ve vlastnictví 
města Jindřichův Hradec

Rada města po projednání:

1. schvaluje
„Ceník ubytování a pronájmu Penzionu Obora“, dle předloženého návrhu, s účinností od 
15.2.2021



Usnesení číslo: 110/4R/2021
Vzorová smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti sítě elektronické komunikace a 
vzorová smlouva o zřízení služebnosti sítě elektronické komunikace 

Rada města po projednání:

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

2. schvaluje
znění vzorové smlouvy o zřízení služebnosti sítě elektronické komunikace dle předloženého 
návrhu

Usnesení číslo: 111/4R/2021
Vzorová smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene energetického vedení a 
vzorová smlouva o zřízení břemene

Rada města po projednání:

1. schvaluje
znění vzorové smlouvy budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene energetického vedení dle 
předloženého návrhu

2. schvaluje
znění vzorové smlouvy o zřízení věcného břemene energetického vedení dle předloženého návrhu

Usnesení číslo: 112/4R/2021
Vzorová smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene plynovodního vedení a 
vzorová smlouva o zřízení břemene 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
znění vzorové smlouvy budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene plynovodního vedení dle 
předloženého návrhu

2. schvaluje
znění vzorové smlouvy o zřízení věcného břemene plynovodního vedení dle předloženého návrhu

Usnesení číslo: 113/4R/2021
Uložení kabelového vedení NN (EG.D – Políkno čp.23, 24, 25) 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 a uzemnění do pozemků p.č. 20/1, ost. plocha, manipulační 
plocha, k.ú. Políkno u Jindřichova Hradce, který je ve vlastnictví města Jindřichův Hradec pro 
stavbu ,,Políkno čp.23, 24, 25 - kabel NN“ a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene, dle schváleného vzoru, s investorem stavby společností EG.D, a.s., IČ 280 85 
400, se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno a 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: 114/4R/2021
Ukončení Smlouvy o využití systému zavedeného obcí o nakládání s komunálním odpadem - 
MUDr. Jitka Čechová



Rada města po projednání:

1. bere na vědomí
ukončení Smlouvy o využití systému zavedeného obcí o nakládání s komunálním odpadem č. 
SM/0152/2019 uzavřenou mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův 
Hradec, IČ 00246875 a paní , sídliště , 377 01 Jindřichův 
Hradec, IČ 07313080, pro provozovnu na adrese Větrná 50/V, 377 01 Jindřichův Hradec, ke dni 
28. 2. 2021.

Usnesení číslo: 115/4R/2021
Ukončení Smlouvy o využití systému zavedeného obcí o nakládání s komunálním odpadem - 
Kristýna Jindrová

Rada města po projednání:

1. bere na vědomí
ukončení Smlouvy o využití systému zavedeného obcí o nakládání s komunálním odpadem č. 
SM/654/2016 uzavřenou mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův 
Hradec, IČ 00246875 a paní , , 377 01 Jindřichův Hradec, 
IČ 02110890, pro provozovnu na adrese Klášterská 140/II, 377 01 Jindřichův Hradec, ke dni 28. 
2. 2021.

Usnesení číslo: 116/4R/2021
Ukončení Smlouvy o využití systému zavedeného obcí o nakládání s komunálním odpadem - 
Blanka Hemberová

Rada města po projednání:

1. bere na vědomí
ukončení Smlouvy o využití systému zavedeného obcí o nakládání s komunálním odpadem č. 
SM/1032/2015 uzavřenou mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův 
Hradec, IČ 00246875 a paní , sídliště , 377 01 Jindřichův 
Hradec, IČ 73568465, pro provozovnu na adrese nám. Míru 83/II, 377 01 Jindřichův Hradec, ke 
dni 28. 2. 2021.

Usnesení číslo: 117/4R/2021
Změny v personálním obsazení výborů zastupitelstva města

Rada města po projednání:

1. bere na vědomí
usnesení zastupitelstva města č. 461/25Z/2021 ze dne 27. 1. 2021, kterým byl materiál odložen

2. požaduje
předložit zastupitelstvu města k novému projednání dle usnesení Rady města Jindřichův Hradec 
č. 26/1R/2021 ze dne 13. 1. 2021

Usnesení číslo: 118/4R/2021
Příprava programu 26. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, které se uskuteční 
dne 24. února 2021

Rada města po projednání:

1. schvaluje
program 26. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, které se uskuteční dne 24. února 
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. Žádost o povolení splátek dluhu - 



6. Rozpočtová opatření schválená radou města
7. Návrh Obecně závazné vyhlášky města Jindřichův Hradec č. 1/2021 o místním poplatku z 
pobytu
8. Vydání Regulačního plánu městské památkové rezervace Jindřichův Hradec
9. Žádost o prodej pozemků p.č. 13/8 a p.č. 242/2, obec Jindřichův Hradec, k.ú. Dolní Skrýchov 
– realizace
10. Bezúplatný převod pozemku p. č. 3521/18 v k. ú. Jindřichův Hradec od ÚZSVM do vlastnictví 
města
11. Nabídka na úplatný převod pozemku p.č. 3327/18, k.ú. J. Hradec od ÚZSVM
12. Uzavření přistoupení ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní a přistoupení ke smlouvě o právu 
provést stavbu – "Chodník Dolní Radouň"
13. Prodej části pozemku p.č. 1215, k.ú. Děbolín – záměr
14. Změny v personálním obsazení výborů zastupitelstva města
15. Diskuse + interpelace členů ZMě 
16. Závěr

Za správnost vyhotovení




