
USNESENÍ Z 7. SCHŮZE RADY MĚSTA
JINDŘICHŮV HRADEC

 
KONANÉ DNE 01.03.2021

V Jindřichově Hradci dne 2.3.2021
Usnesení číslo: 153/7R/2021 
Podání žádosti do dotačního programu Jihočeského kraje - SDH

Rada města po projednání:

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

Usnesení číslo: 154/7R/2021 
Uzavření dodatků ke smlouvám o výpůjčce mezi městem Jindřichův Hradec a Muzeem
Jindřichohradecka

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě ze dne 27. 1. 2006 o výpůjčce výdusku sochy sv. Jana Nepomuckého,
uzavřené mezi městem Jindřichův Hradec, se sídlem Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec a Muzeem
Jindřichohradecka, se sídlem Balbínovo náměstí 19, 377 01 Jindřichův Hradec, IČO: 00070971.

2. schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě ze dne 27. 1. 2006 o výpůjčce pomníku 75. pěšího pluku rakousko-
uherské armády uzavřené mezi městem Jindřichův Hradec, se sídlem Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův
Hradec a Muzeem Jindřichohradecka, se sídlem Balbínovo náměstí 19, 377 01 Jindřichův Hradec, IČO:
00070971.

3. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě ze dne 27. 1. 2006 o výpůjčce obrazu Františka Vítovského Jindřichův
Hradec - panorama uzavřené mezi městem Jindřichův Hradec, se sídlem Klášterská 135/II, 377 01
Jindřichův Hradec a Muzeem Jindřichohradecka, se sídlem Balbínovo náměstí 19, 377 01 Jindřichův Hradec,
IČO: 00070971.

4. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě ze dne 6. 8. 2015 o výpůjčce kanónu s lafetou a sochy sv. Václava
uzavřené mezi městem Jindřichův Hradec, se sídlem Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec a Muzeem
Jindřichohradecka, se sídlem Balbínovo náměstí 19, 377 01 Jindřichův Hradec, IČO: 00070971.

Usnesení číslo: 155/7R/2021 
Dodatek č.1 ke smlouvě na vypracování projektové dokumentace (PD) na akci „Chodník Dolní Radouň –
3. etapa“

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SM/1009/2020 na akci "Chodník Dolní Radouň – 3. etapa" mezi
Městem Jindřichův Hradec a společností Road M.A.A.T., s.r.o., Převrátilská 330/15, 390 01 Tábor, IČ
04326083 dle předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 156/7R/2021 
Návrh na vyřazení nedokončeného dlouhodobého majetku evidovaného na účtu 042 ORJ 40 odbor
rozvoje

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



Rada města po projednání:

1. schvaluje
vyřazení nerealizované investice "Klášterská 135/II – studie úprav - PD" ORG 12237 evidované na účtu 042
v ORJ 40 odbor rozvoje v částce 21 500 Kč jako zmařenou investici.

2. schvaluje
vyřazení nerealizované investice "Místo pro přecházení silnice I/34" ORG 12247 evidované na účtu 042 ORJ
40 odbor rozvoje v částce 59 774 Kč jako zmařenou investici.

3. schvaluje
vyřazení nerealizované investice "Parkovací dům v ulici Na Příkopech" ORG 12273 evidované na účtu 042 v
ORJ 40 odbor rozvoje v částce 360 570 Kč jako zmařenou investici.

4. schvaluje
vyřazení nerealizované investice "Myčka osobních automobilů" ORG 12273 evidované na účtu 042 v ORJ 40
odbor rozvoje v částce 124 145,76 Kč jako zmařenou investici.

5. schvaluje
vyřazení nerealizované investice "Instalace výtahu KD Střelnice" ORG 12794 evidované na účtu 042 v ORJ
40 odbor rozvoje v částce 79 879 Kč jako zmařenou investici.

6. schvaluje
vyřazení nerealizované investice "Úprava systému klimatizace Dům gobelínů" ORG 12796 evidované na účtu
042 v ORJ 40 odbor rozvoje v částce 231 660 Kč jako zmařenou investici.

7. schvaluje
vyřazení nerealizované investice "Osvětlení fotbalového hřiště Vajgar" ORG 12816 v částce 30 250 Kč a ORG
19990 v částce 67 000 Kč evidované na účtu 042 v ORJ 40 odbor rozvoje jako zmařenou investici.

Usnesení číslo: 157/7R/2021 
Zadání veřejné zakázky z ORJ 40 – Rekonstrukce ulice Václavská, Jindřichův Hradec – 3. etapa

Rada města po projednání:

1. vylučuje
ze zadávacího řízení veřejné zakázky "Rekonstrukce ulice Václavská, Jindřichův Hradec – 3. etapa" účastníka
zadávacího řízení SATES ČECHY s.r.o., Radkovská 252, 588 56 Telč, IČ: 25172654 z důvodu nepředložení
dokladů ke splnění kvalifikace a dokladů před podpisem smlouvy a odmítnutí bez zbytečného odkladu
podepsat smlouvu.

2. schvaluje
zadání veřejné zakázky z ORJ 40 – "Rekonstrukce ulice Václavská, Jindřichův Hradec – 3. etapa" účastníkovi
zadávacího řízení JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o., Vídeňská 168, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ:
25195379 za cenu 13 256 860,22 Kč bez DPH.

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

Usnesení číslo: 158/7R/2021 
Zadání veřejné zakázky z ORJ 40 - Stezka pro chodce a cyklisty – Radouňka

Rada města po projednání:

1. schvaluje
zadání veřejné zakázky z ORJ 40 – "Stezka pro chodce a cyklisty - Radouňka" účastníkovi zadávacího řízení
Pozemní stavby Telč s.r.o., Svatojánská 463, 588 56 Telč, IČ: 04802098 za cenu 1 283 474,73 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: 159/7R/2021 
Zastávka MHD a parkoviště Jáchymova - návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
služebnosti

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti na pozemku p.č. 306/3 v k.ú. Jindřichův
Hradec v rámci akce "Zastávka MHD a parkoviště Jáchymova, J. Hradec" mezi městem Jindřichův Hradec a
Jihočeským krajem se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČ: 70890650 dle
předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 160/7R/2021 
Jmenování Komise pro Program obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP

Rada města po projednání:

1. jmenuje
komisi pro program Podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností ve
správním obvodu Jindřichův Hradec ve složení:

- starosta města Jindřichův Hradec;
- volený zástupce města, kterému jsou svěřeny úkoly v rámci zajištění a koordinace činností v oblasti
rozvoje města a investiční činnosti;
- vedoucí odboru rozvoje MěÚ;
- vedoucí oddělení památkové péče MěÚ;
- ředitel Muzea Jindřichohradecka;
- zástupce Národního památkového ústavu - územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích.

Usnesení číslo: 161/7R/2021 
Majetkoprávní vypořádání stavby „účelová komunikace k.ú. Děbolín a k.ú. Buk u J. Hradce – směna
pozemků - realizace

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s uzavřením směnné smlouvy mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec, IČ:
00246875 (jako zcizitel a přijímatel) a panem , bytem , 37701 Jindřichův
Hradec (jako zcizitel a přijímatel) dle předloženého návrhu

2. požaduje
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí

Usnesení číslo: 162/7R/2021 
Prodej pozemků p.č. 18, části p.č. 16 a části p.č. 19/1, k.ú. Děbolín - realizace záměru

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s prodejem pozemků specifikovaných geometrickým plánem č. 472-120/2020 jako pozemek p.č. 18, ostatní
plocha, manipulační plocha, o výměře 129 m², který vznikl sloučením dílu „d“ o výměře 68 m² odděleného z
pozemku p.č. 18, ostatní plocha, manipulační plocha a dílu „a“ o výměře 61 m² odděleného z pozemku p.č.
16, zahrada a pozemek p.č. 19/6, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 17 m², který byl oddělen z
pozemku p.č. 19/1, ostatní plocha, manipulační plocha, vše obec Jindřichův Hradec, k.ú. Děbolín manželům

, bytem  Jindřichův Hradec za celkovou kupní cenu 66
430,- Kč.
Smlouva bude uzavřena dle schváleného vzoru.

2. požaduje
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí



Usnesení číslo: 163/7R/2021 
Nabídka ke koupi pozemků p.č. 1139/1, p.č. 1142/2, p.č. 1101/5, obec Jindřichův Hradec, k.ú. Otín u
Jindřichova Hradce

Rada města po projednání:

1. nesouhlasí
s koupí pozemku p.č. 1139/1, lesní pozemek, o výměře 3 637 m², pozemku p.č. 1142/2, lesní pozemek, o
výměře 255 m² a pozemku p.č. 1101/5, lesní pozemek, o výměře 13 m², obec Jindřichův Hradec, k.ú. Otín
u Jindřichova Hradce, od pana , za nabízenou cenu 90-100 tis. Kč.

2. požaduje
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí

Usnesení číslo: 164/7R/2021 
Ukončení pachtovní smlouvy - p.č. 133 k.ú. Matná

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 , IČ: 74158970, se sídlem

Jindřichův Hradec

Usnesení číslo: 165/7R/2021 
Uložení vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojky (Dolní Skrýchov, novostavba RD na p.č. 134/1,
134/2) 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 plynovodní přípojky do části pozemku p.č. 141/1, ost. plocha, jiná plocha, k.ú. Dolní Skrýchov, který
je ve vlastnictví města J. Hradec pro stavbu: „Dolní Skrýchov, novostavba RD na p.č. 134/1, 134/2 -
plynovodní přípojka“ a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti plynovodního vedení dle
schváleného vzoru s investorem stavby  a , oba bytem

 377 01 Jindřichův Hradec a následné uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
osobní služebnosti plynárenského vedení podle § 59 odst.2 energetického zákona s vlastníkem plynovodní
přípojky, dle schváleného vzoru. 
Tento souhlas nabývá účinnosti dnem uzavření smlouvy o smlouvě budoucí a nenahrazuje rozhodnutí
příslušných správních orgánů.

2. schvaluje
uložení vodovodní a kanalizační přípojky do části pozemků p.č. 141/1, ost. plocha, jiná plocha a p.č. 245/8,
ost. plocha, ost. komunikace, vše k.ú. Dolní Skrýchov, které jsou ve vlastnictví města J. Hradec pro stavbu:
,, Dolní Skrýchov, novostavba RD na p.č. 134/1, 134/2 – vodovodní a kanalizační přípojka“ a uzavření
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle schváleného vzoru s investorem stavby 

, oba 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: 166/7R/2021 
Uložení kabelového vedení NN (EG.D – J. Hradec, Jarošovská č.ev.51) 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 do pozemku p.č. 2391/1, ost. plocha, manipulační plocha, k.ú. Jindřichův
Hradec, který je ve vlastnictví města Jindřichův Hradec pro stavbu ,,Jindřichův Hradec, Jarošovská č.ev.51 -
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: 167/7R/2021 
Vlajka pro Tibet

Rada města po projednání:

1. schvaluje
připojení se Města Jindřichův Hradec k akci "Vlajka pro Tibet" formou vyvěšení tibetské vlajky dne 10.března
2021 na budovu radnice v Klášterské ulici.

Usnesení číslo: 168/7R/2021 
Pozůstalostní řízení po – přijetí majetku nepatrné hodnoty

Rada města po projednání:

1. souhlasí
přijetí majetku nepatrné hodnoty v souladu s ustanovením § 154 odst. 1 zák. č. 292/2013 Sb., o zvláštních
řízeních soudních, v pozůstalostním řízení po , zemřelém dne 22.7.2019, a to: 
a)podíl id. 14/96 pozemků v k.ú. Hlinice, a to: 
- parc.č. 157/72 - vodní plocha (způsob využití – koryto vodního toku umělé), 
- parc.č. 157/73 - vodní plocha (způsob využití – koryto vodního toku umělé), 
- parc.č. 157/91 - trvalý travní porost, 
- parc.č. 162/31 - trvalý travní porost, 
vše evidované v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor,
na LV č. 85 pro obec Tábor a k.ú. Hlinice, 

b)hotovost ve výši 118,-Kč a platební karta Poštovní spořitelny, vše uložené u Nemocnice Jindřichův Hradec,
a.s., IČ: 26095157, se sídlem Jindřichův Hradec, U Nemocnice 380/III, PSČ 377 38, 

c)práva a povinnosti ze smlouvy o osobním účtu uzavřené s Československou obchodní bankou, a.s., IČ:
00001350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 00, v hodnotě zůstatku finančních prostředků na
osobním účtu číslo: 265453611, dle stavu ke dni úmrtí, tedy ve výši 59.971,45 Kč (zůstatek ke dni podání
zprávy, tedy ke dni 16.09.2019, byl ve výši 78.139,45 Kč),

d)pohledávka za E.ON Energie, a.s., IČ: 26078201, se sídlem České Budějovice, České Budějovice 7, F. A.
Gerstnera 2151/6, PSČ 370 01, z titulu přeplatku ceny za spotřebu elektřiny u bytu č. 18 v domě č.p. 108
ul. Za Tavírnou, Český Krumlov, číslo obchodního partnera: 5500053534, ve výši 14.950,- Kč, 

e)pohledávka za Triumfa Český Krumlov, s.r.o., IČ: 64834328, se sídlem Český Krumlov, Nádražní
Předměstí, Vyšehrad 169, PSČ 381 01, z titulu přeplatku dle vyúčtování služeb za rok 2020 u bytu č. 18 v
domě č.p. 108 ul. Za Tavírnou, Český Krumlov, ve výši 8.633,- Kč, příp. z titulu přeplatek dle vyúčtování
služeb za rok 2021.

2. požaduje
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí



 

 

 

Za správnost vyhotovení




