
USNESENÍ Z 5. SCHŮZE RADY MĚSTA
JINDŘICHŮV HRADEC

KONANÉ DNE 15.02.2021

V Jindřichově Hradci dne 16.2.2021
Usnesení číslo: 119/5R/2021
Zadání veřejné zakázky - 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
zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Zemní práce pro rok 2021" uchazeči Marcelu Bočkovi, 

, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 46694374 za cenu 1.405,-Kč bez DPH za 1 
hodinu práce.

2. schvaluje
uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem.

Usnesení číslo: 120/5R/2021
Návrh na poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Jindřichův Hradec - doplnění 
materiálu

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s upraveným návrhem na poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Jindřichův Hradec

2. požaduje
předložit doplněný materiál Návrh na poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Jindřichův 
Hradec Zastupitelstvu města Jindřichův Hradec na jeho 26. zasedání dne 24. 2. 2021.

Usnesení číslo: 121/5R/2021
Smlouva o výpůjčce uzavřená mezi městem Jindřichův Hradec a Vzdělávacím a kulturním 
centrem Jindřichův Hradec, příspěvková organizace

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce, mezi Městem Jindřichův Hradec, se sídlem Klášterská 135/II, 377
01 Jindřichův Hradec, identifikační číslo 002 46 875, jako půjčitelem a Vzdělávacím a 
kulturním centrem Jindřichův Hradec, se sídlem Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec, 
identifikační číslo 085 23 495, jako vypůjčitelem, dle předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 122/5R/2021
Odpisové plány

Rada města po projednání:

1. schvaluje
aktualizaci odpisových plánů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku města Jindřichův 
Hradec zařazeného do užívání od 1.10.2020 - 31.12.2020.

Usnesení číslo: 123/5R/2021
Úprava rozpisu schváleného rozpočtu

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



Rada města po projednání:

1. bere na vědomí
úpravy rozpisu schváleného rozpočtu za 4. čtvrtletí roku 2020

2. požaduje
předložit Zastupitelstvu města J. Hradec.

Usnesení číslo: 124/5R/2021
Prodloužení nájemních smluv na byty č. 2–5 v č.p. 319/II

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě na byt č. 2 v domě čp. 319/II, ul. Sládkova, J. Hradec 
mezi městem J. Hradec a  na dobu určitou, a to do 28. 2. 2022

2. schvaluje
uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě na byt č. 3 v domě čp. 319/II, ul. Sládkova, J. Hradec 
mezi městem J. Hradec a  na dobu určitou, a to do 28. 2. 2022

3. schvaluje
uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě na byt č. 4 v domě čp. 319/II, ul. Sládkova, J. Hradec 
mezi městem J. Hradec a  na dobu určitou, a to do 28. 2. 2022

4. schvaluje
uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě na byt č. 5 v domě čp. 319/II, ul. Sládkova, J. Hradec 
mezi městem J. Hradec a na dobu určitou, a to do 28. 2. 2022

Usnesení číslo: 125/5R/2021
Užívání parkovacích míst v ul. Bezručova pro DPS 30/II

Rada města po projednání:

1. schvaluje
užívání parkovacího místa č. 2, ul. Bezručova, J. Hradec panu , bytem  

 Jindřichův Hradec na dobu určitou do 31. 12. 2021 za cenu 1 300,-Kč

2. schvaluje
užívání parkovacího místa č. 3, ul. Bezručova, J. Hradec panu , bytem  

 Jindřichův Hradec na dobu určitou do 31. 12. 2021 za cenu 1 300,-Kč

3. schvaluje
užívání parkovacího místa č. 4, ul. Bezručova, J. Hradec panu , bytem , 
Jindřichův Hrad na dobu určitou do 31. 12. 2021 za cenu 1 300,-Kč

4. schvaluje
užívání parkovacího místa č. 5, ul. Bezručova, J. Hradec paní , bytem  

 Jindřichův Hradec na dobu určitou do 31. 12. 2021 za cenu 1 300,-Kč

5. schvaluje
užívání parkovacího místa č. 6, ul. Bezručova, J. Hradec panu , bytem  

, Jindřichův Hradec na dobu určitou do 31. 12. 2021 za cenu 1 300,-Kč

6. neschvaluje
užívání parkovacího místa č. 7, ul. Bezručova, J. Hradec paní , bytem  

, Jindřichův Hradec

Usnesení číslo: 126/5R/2021
Návrh na ocenění sportovců za dosažené sportovní úspěchy v roce 2020

Rada města po projednání:



1. schvaluje
poskytnutí věcných darů sportovcům, kteří v kalendářním roce 2020 dosáhli mimořádných 
sportovních úspěchů na celostátních i mezinárodních sportovních turnajích a šampionátech v 
celkové výši 51 tis. Kč, tj. věcného daru v peněžité výši 1 000,- Kč každému z navržených 
sportovců dle předloženého návrhu

Usnesení číslo: 127/5R/2021
Návrh zadání VZMR z ORJ 14 – Nový povrch na příjezdové komunikaci ke školní kuchyni 
Základní školy Jindřichův Hradec III, Vajgar 692

Rada města po projednání:

1. schvaluje
návrh zadání veřejné zakázky malého rozsahu z ORJ 14 – „Nový povrch na příjezdové komunikaci 
ke školní kuchyni Základní školy Jindřichův Hradec III, Vajgar 692“ dle předloženého návrhu

Usnesení číslo: 128/5R/2021
Návrh zadání VZMR z ORJ 14 – Rekonstrukce sociálního zařízení pro zaměstnance školní 
jídelny ZŠ Jindřichův Hradec II, Jarošovská 746

Rada města po projednání:

1. schvaluje
návrh zadání veřejné zakázky malého rozsahu z ORJ 14 – „Rekonstrukce sociálního zařízení pro 
zaměstnance školní jídelny ZŠ Jindřichův Hradec II, Jarošovská 746“ dle předloženého návrhu

Usnesení číslo: 129/5R/2021
Zadání zakázky malého rozsahu z ORJ 10 - právní a související poradenské služby spojené s 
přípravou a administrací výběrového řízení na provozovatele městské autobusové dopravy v 
Jindřichově Hradci a jeho vybraných místních částí na období 2023 – 2032.

Rada města po projednání:

1. schvaluje
zadání veřejné zakázky malého rozsahu z ORJ 10 – „Právní a související poradenské služby 
spojené s přípravou a administrací výběrového řízení na provozovatele městské autobusové 
dopravy v Jindřichově Hradci a jeho vybraných místních částí na období 2023 – 2032“ právnické 
osobě B&C Dopravní systémy s.r.o., Husova5 17, Libochovice 4117, IČO:28699572 za cenu 199 
000 Kč bez DPH.

2. požaduje
předložit příslušnou smlouvu k projednání

Usnesení číslo: 130/5R/2021
Zadání veřejné zakázky z ORJ 40 - Rekonstrukce ulice Václavská, Jindřichův Hradec – 3. 
etapa

Rada města po projednání:

1. schvaluje
zadání veřejné zakázky z ORJ 40 "Rekonstrukce ulice Václavská, Jindřichův Hradec – 3. etapa" 
účastníkovi zadávacího řízení SATES ČECHY s.r.o., Radkovská 252, 588 56 Telč, IČ: 25172654 za 
cenu 11 697 875,71 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: 131/5R/2021
Návrh zadání veřejné zakázky z ORJ 40 - Revitalizace rybníku Bezděkov, Políkno

Rada města po projednání:

1. schvaluje
návrh zadání veřejné zakázky z ORJ 40 - "Revitalizace rybníku Bezděkov, Políkno" dle 
předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 132/5R/2021
Pronájem části pozemku p.č. 1074/10 k.ú. Děbolín - 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  a , 

 na část 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 s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Usnesení číslo: 133/5R/2021
Pacht části pozemku p.č. 569/9, k.ú. Buk u Jindřichova Hradce - realizace záměru

Rada města po projednání:

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

, , Praha na část pozemku p.č. 569/9 ostatní plocha o výměře 200m2, k.ú. Buk u 
Jindřichova Hradce, 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: 134/5R/2021
Pacht části pozemku p.č. 141/1 k.ú. Dolní Skrýchov - záměr

Rada města po projednání:

1. bere na vědomí
ukončení Smlouvy o nájmu pozemku uzavřené dne 26.2.2001 mezi městem Jindřichův Hradec, 
IČ: 00246875, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec a manželi  a , 

na část pozemku p.č. 141/1 ostatní plocha o výměře 120m2, k.ú. Dolní 
Skrýchov ke dni 30.4.2021.

2. schvaluje
záměr propachtovat část pozemku p.č. 141/1, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 120m2, k.ú. 
Dolní Skrýchov za účelem užívání jako zahrada paní , nar. , trvale 
bytem , Soběslav. 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: 135/5R/2021
Pacht rybníků na pozemcích p.č. 104, p.č.st. 1115, p.č. 85 a p.č. st. 1114, vše k.ú. Otín u 
Jindřichova Hradce - záměr

Rada města po projednání:

1. schvaluje
záměr propachtovat rybníky na pozemcích p.č. 85, vodní plocha, vodní nádrž umělá o výměře 



888m2, p.č.st. 1114, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 212m2 včetně stavby vodní dílo, hráz 
přehrazující vodní tok nebo údolí, p.č. 104, vodní plocha, rybník o výměře 5015m2, p.č. st. 1115, 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 310m2 včetně stavby vodní dílo, hráz přehrazující vodní tok 
nebo údolí,
vše k.ú. Otín u Jindřichova Hradce za účelem chovu ryb , Jindřichův 
Hradec  za těchto podmínek: 
- výše pachtovného činí 7000,--Kč/rok 2021 s možností jednostranného navýšení o inflaci
- smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.3. 2022 s 1 měsíční výpovědní lhůtou
- upozorňujeme, že se jedná o rybníky před revitalizací
- pachtýř bude pečovat o rybníky a jejich příslušenství s péčí dobrého hospodáře
- pachtýř na své náklady zajišťuje obvyklé udržování předmětu pachtu, včetně zařízení rybníků, 
zavazuje se udržovat hráze , výpustní zařízení, odstraňovat nálety, křoviny pravidelným sekáním, 
provádět úklid břehů i dna rybníků, vše v souladu s příslušnými právními předpisy 
- pachtýř je povinen umožnit volný přístup k rybníkům
- pachtýř je povinen zabezpečovat řádnou manipulaci s vodou na předmětu pachtu 
- pachtýř není oprávněn přenechat předmět pachtu ani jeho část k užívání třetí osobě, ledaže k 
tomu obdrží předchozí písemný a výslovný souhlas propachtovatele
- pokud pachtýř zanedbá údržbu, bude to důvodem k výpovědi před sjednaným termínem
- žadatel má vyrovnány veškeré závazky vůči městu J. Hradec, jím zřízeným právnickým 
osobám, organizačním složkám, případně jsou závazky smluvně zajištěny a žadatel podmínky 
takové smlouvy plní

Usnesení číslo: 136/5R/2021
Smlouva o bezúplatném převodu nově vzniklého pozemku p. č. 515/4 v k. ú. Horní Žďár u J. 
Hradce od ÚZSVM do vlastnictví města 

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 
A/4114/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. 515/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 763 m2, odděleného GP č. 392-127/2020 
z pozemku p. č. 515/3 v k. ú. Horní Žďár u Jindřichova Hradce. 
Smlouva bude uzavřena dle předloženého návrhu.

2. požaduje
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí

Usnesení číslo: 137/5R/2021
Uložení kabelového vedení NN (EG.D – Otín, sídliště Jitka, čp.62-207 ) 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 pozemku p.č. 1128/1, ost. plocha, manipulační 
plocha, k.ú. Otín u Jindřichova Hradce, který je ve vlastnictví města Jindřichův Hradec pro 
stavbu ,,Otín, čp.sídl. Jitka čp.62-207 - obnova 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: 138/5R/2021
Uložení kabelového vedení NN (EG.D – Dolní Radouň, čp.15 čp.114 - kabel ) 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, uzemnění a kabelový pilíř do pozemků p.č. 126/6, trvalý travní 
porost, p.č. 1850/1, ost. plocha, ost. komunikace a p.č. 1855/9, vodní plocha, koryto vodního 
toku umělé, vše k.ú. Dolní Radouň, které jsou ve vlastnictví města Jindřichův Hradec pro 
stavbu ,,Dolní Radouň, čp.15-čp.114 - 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: 139/5R/2021
Zařazení provozovny ubytování, Buk 18, 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 TRIABELO s.r.o., Deštenská 108, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 09001921 pro 
provozovnu ubytování na adrese Buk 18, 377 01 Jindřichův Hradec s účinností od 1.3.2021.
Smlouva bude uzavřena dle schváleného vzoru.

Usnesení číslo: 140/5R/2021
Návrh na stanovení platu ředitele Městské knihovny Jindřichův Hradec 

Rada města po projednání:

1. stanoví
plat Ing. Tomášovi Dosbabovi, řediteli Městské knihovny Jindřichův Hradec, dle předloženého 
návrhu od 1. března 2021

Usnesení číslo: 141/5R/2021
Závěrečná inventarizační zpráva z provedené inventarizace majetku a závazků za rok 2020 a 
Zpráva o činnosti hlavní inventarizační komise za rok 2020

Rada města po projednání:

1. schvaluje
závěrečnou inventarizační zprávu z provedené inventarizace majetku a závazků účetní jednotky - 
Města Jindřichův Hradec za rok 2020

2. bere na vědomí
zprávu o činnosti hlavní inventarizační komise za rok 2020

Usnesení číslo: 142/5R/2021
Smlouva o poskytnutí dotace č. SDO/OSOV/081/21 - odborné sociální poradenství

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace č. SDO/OSOV/081/21 mezi Jihočeským krajem, U Zimního 
stadionu 1952/2, České Budějovice, IČO: 70890650 a Městem Jindřichův Hradec, Klášterská 
135/II, Jindřichův Hradec, IČO: 00246875 dle předloženého návrhu



Za správnost vyhotovení




