
USNESENÍ Z 8. SCHŮZE RADY MĚSTA
JINDŘICHŮV HRADEC

KONANÉ DNE 08.03.2021

V Jindřichově Hradci dne 9.3.2021
Usnesení číslo: 169/8R/2021
Návrh na uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v KD Střelnice ze 
dne 1. 11. 1993 - záměr

Rada města po projednání:

1. schvaluje
záměr uzavřít dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu ze dne 1. 11. 1993 v platném znění mezi 
městem Jindřichův Hradec, IČ: 00246875, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec a  

 IČ: 10290052,  377 01 Jindřichův Hradec s tím, že tímto dodatkem bude 
změněn nájemce z  IČ: 10290052,  377 01 Jindřichův 
Hradec na Kapitán JH s.r.o., IČ 26067579, se sídlem Pražská 297/II., 377 01 Jindřichův Hradec.

Usnesení číslo: 170/8R/2021
Volný nebytový prostor v čp. 50/V, ul. Větrná, J. Hradec – záměr

Rada města po projednání:

1. neschvaluje
uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání v č.p. 50/V, ul. Větrná, J. Hradec mezi 
městem Jindřichův Hradec a Ledax o.p.s., Riegrova 51, 370 01 České Budějovice, IČ: 280 68 955 
na dobu neurčitou od 1. 4. 2021, výše nájemného 630,- Kč/m2/rok vč. DPH

2. schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout prostor sloužící k podnikání v domě čp. 50/V, ul. Větrná, 
Jindřichův Hradec o velikosti 37,64 m2 na dobu neurčitou za minimální nabídkovou cenu 590,- 
Kč/m2/rok vč. DPH. Hodnotící kritérium 50% cena nájmu a 50% záměr využití. Možnost 
pronájmu nejdříve od 1. 4. 2021 a za podmínek:
• 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: 171/8R/2021
Dodatek č.1 ke smlouvě o výpůjčce – Farní charita JH

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce, jejímž předmětem je byt č. 2 a sociální zařízení v 
č.p. 115/IV, Nežárecká, J. Hradec mezi městem Jindřichův Hradec a Farní charitou Jindřichův 
Hradec, IČ 70810729, a to na nezbytně nutnou dobu nejdéle však do 31. 3. 2021

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



Usnesení číslo: 172/8R/2021
Žádost o převod členských práv a povinností k bytu č. 4 a garážovému stání č. 3, Kosmonautů 
60/V, Jindřichův Hradec 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
převod členských práv a povinností k bytu č. 4 a garážovému stání č. 3, Kosmonautů 60/V, 
Jindřichův Hradec na pana , bytem , 190 17 Praha – Vinoř za 
předpokladu, že tento byt bude užívat k trvalému nájemnímu bydlení, a to s účinností od 1. 4. 
2021.

Usnesení číslo: 173/8R/2021
Žádost o převod členských práv a povinností k bytu č. 8, Nušlova 61/V, Jindřichův Hradec 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
převod členských práv a povinností k bytu č. 8, Nušlova 61/V, Jindřichův Hradec na 

 bytem , J. Hradec za předpokladu, že tento byt bude užívat k 
trvalému nájemnímu bydlení, a to s účinností od 1. 4. 2021.

Usnesení číslo: 174/8R/2021
Žádost o převod členských práv a povinností k bytu č. 6 a garážovému stání č. 5, Nušlova 
64/V, Jindřichův Hradec 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
převod členských práv a povinností k bytu č. 6 a garážovému stání č. 5, Nušlova 64/V, Jindřichův 
Hradec na paní  a pana , bytem , 378 10 České 
Velenice za předpokladu, že tento byt budou užívat k trvalému nájemnímu bydlení, a to s 
účinností od 1. 4. 2021.

Usnesení číslo: 175/8R/2021
Uzavření nájemní smlouvy na služební byt č. 8 v č.p. 30/V – NEM. JH

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na služební byt č. 8 v č.p. 30/V, ul. Kosmonautů v Jindřichově Hradci 
mezi městem Jindřichův Hradec a , a to po dobu výkonu zaměstnání 
lékaře ARO pro zaměstnavatele NEMOCNICI JINDŘICHŮV HRADEC, a.s., U Nemocnice 380/III, 
Jindřichův Hradec nejdéle však do 31. 12. 2022, výše nájemného 70,- Kč/ m2/měsíc

Usnesení číslo: 176/8R/2021
Ukončení nájemní smlouvy na byt č. 40 v č.p. 50/V – DPS

Rada města po projednání:

1. schvaluje
ukončení nájemní smlouvy na byt č. 40 v č.p. 50/V, ul. Větrná, Jindřichův Hradec mezi městem 
Jindřichův Hradec a  dohodou ke dni 28. 2. 2021



Usnesení číslo: 177/8R/2021
Návrh dodavatele 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 – Odbor školství na celkovou rekonstrukci 
školní kuchyně 3. MŠ Jindřichův Hradec III, Vajgar 594 – odloučené pracoviště Vajgar 690 firmě 
Jindřichohradecká stavební s.r.o., Otín 102, 37701 Jindřichův Hradec, IČ: 26105128 za cenu 3 
334 109,02 Kč s DPH se lhůtou realizace 45 dnů

2. schvaluje
uzavření smlouvy o dílo s vybraným účastníkem zadávacího řízení firmou Jindřichohradecká 
stavební s.r.o. dle schváleného vzoru

Usnesení číslo: 178/8R/2021
Návrh zadání VZMR z ORJ 14 – Rekonstrukce WC, sprchového koutu a šaten učitelek u dvou 
tříd 1. MŠ Jindřichův Hradec II, Růžová 39 – odloučené pracoviště Pod kasárny 1019

Rada města po projednání:

1. schvaluje
návrh zadání veřejné zakázky malého rozsahu z ORJ 14 – „Rekonstrukce WC, sprchového koutu a 
šaten učitelek u dvou tříd 1. MŠ Jindřichův Hradec II, Růžová 39 – odloučené pracoviště Pod 
Kasárny 1019“ dle předloženého návrhu

Usnesení číslo: 179/8R/2021
Návrh na aktualizaci Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu sportu v roce 
2021

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s aktualizací Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu sportu v roce 2021 dle 
předloženého
návrhu

2. požaduje
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí

Usnesení číslo: 180/8R/2021
Zadání VZMR z ORJ 40 - PD - Rekonstrukce místních komunikací, Jindřichův Hradec – 1. 
etapa

Rada města po projednání:

1. schvaluje
zadání veřejné zakázky malého rozsahu z ORJ 40 PD - "Rekonstrukce místních komunikací, 
Jindřichův Hradec – 1. etapa" účastníkovi řízení firmě WAY project s.r.o., Jarošovská 1126, 377 
01 Jindřichův Hradec, IČ: 63906601 za cenu 666 000,00 Kč bez DPH.

2. schvaluje
uzavření smlouvy o dílo s vybraným účastníkem zadávacího řízení dle schváleného vzoru.

Usnesení číslo: 181/8R/2021
Návrh zadání veřejné zakázky - Revitalizace zeleně na městském hřbitově - I. etapa



Rada města po projednání:

1. schvaluje
návrh zadání veřejné zakázky z ORJ 02 - odbor životního prostředí, na provedení akce 
Revitalizace zeleně na městském hřbitově 1. etapa, dle předloženého návrhu, včetně složení 
komise pro otevírání obálek.

Usnesení číslo: 182/8R/2021
Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu (Obchodní akademie) - realizace

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu ze dne 25.6.1996 v platném znění, dle předloženého 
návrhu, 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. Dodatek č. 4 je koncipován 
jako úplné znění smlouvy.

Usnesení číslo: 183/8R/2021
Dodatky ke smlouvám o výpůjčce (místní části) - záměr

Rada města po projednání:

1. schvaluje
záměr uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 26.8.2019 uzavřené mezi městem 
Jindřichův Hradec, IČ 002 46 875, se sídlem Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec a Horní Žďár 
žije, z.s., IČ 034 14 647, se sídlem Horní Žďár 83, Jindřichův Hradec, kterým bude upravena 
úhrada za energie a vodné a stočné.

2. schvaluje
záměr uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 5.9.2011 v platném znění uzavřené 
mezi městem Jindřichův Hradec, IČ 002 46 875, se sídlem Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec a 
spolkem ProPolíkno z.s., IČ 228 90 084, se sídlem Políkno 73, Jindřichův Hradec, kterým bude 
prodloužena doba výpůjčky do 31.12.2022 a upravena úhrada za energie a vodné a stočné.

3. schvaluje
záměr uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 20.9.2017 uzavřené mezi městem 
Jindřichův Hradec, IČ 002 46 875, se sídlem Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec a spolkem 
Radouňka žije, z.s., IČ 039 82 637, se sídlem Perleťová 111, Radouňka, Jindřichův Hradec, 
kterým bude upravena úhrada za energie a vodné a stočné.

4. schvaluje
záměr uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 10.2.2013 v platném znění uzavřené 
mezi městem Jindřichův Hradec, IČ 002 46 875, se sídlem Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec a 
Spolkem Radouňáček, IČ 227 36 026, se sídlem Dolní Radouň 135, Jindřichův Hradec, kterým 
bude upravena úhrada za energie a vodné a stočné.

Usnesení číslo: 184/8R/2021
Návrh zadání veřejné zakázky z ORJ 39 - Zpracování generelu kanalizace města Jindřichův 
Hradec

Rada města po projednání:

1. schvaluje
návrh zadání veřejné zakázky z ORJ 39 - Zpracování generelu kanalizace města Jindřichův 
Hradec dle předloženého návrhu.



2. souhlasí
s dofinancováním zakázky z rozpočtu města v roce 2022 včetně servisní podpory do roku 2032

3. požaduje
předložit bod 2. zastupitelstvu města k rozhodnutí

Usnesení číslo: 185/8R/2021
Návrh akcí započitatelných na úhradu nájemného pro rok 2021 - Služby města Jindřichův 
Hradec s.r.o.

Rada města po projednání:

1. schvaluje
společnosti Služby města Jindřichův Hradec s.r.o. provedení následujících akcí, jejichž náklady 
budou započteny na úhradu nájemného pro rok 2021 dle smlouvy o nájmu ze dne 30.11.2011 v 
platném znění:

- Výměna šroubů na přírubách potrubí ve strojovně aquaparku v částce do 129 000,- Kč bez DPH
- Výměna systému měření a regulace řídícího systému technologie bazénu v částce do 560 000,- 
Kč bez DPH
- Oprava vzduchotechniky v objektu plaveckého bazénu v částce do 76 000,- Kč bez DPH
- Výměna prken laviček na tribuně fotbalového hřiště Vajgar v částce do 50 000,- Kč bez DPH
- Opravy atletického oválu na fotbalovém hřišti Vajgar v částce do 50 000,- Kč bez DPH
- Doplnění a vyčištění granulátu umělého trávníku Na Piketě v částce do 70 000,- Kč
- Oprava kompresorů strojovny chlazení na zimním stadionu v částce do 45 000,- Kč bez DPH

Usnesení číslo: 186/8R/2021
Veřejné osvětlení Děbolín - návrh smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě Jč. kraj SÚS

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, dle předloženého návrhu, k pozemku p. č. 
1198/6, ostatní plocha, silnice, obec Jindřichův Hradec, k. ú. Děbolín, spočívající v umístění 
stavby „Děbolín – obnova VO směr k rozhledně a Matné“ – uložení kabelového vedení, uzemnění 
a umístění stožárů veřejného osvětlení mezi městem Jindřichův Hradec, IČ 00246875, Klášterská 
135/II, 377 22 Jindřichův Hradec (jako oprávněným) a Jč. krajem České Budějovice 
prostřednictvím SÚS Jč. kraje, Nemanická 2133/10, České Budějovice, IČ 70971641 (jako 
povinným). 
Služebnost bude zřízena bezúplatně v rozsahu geometrického plánu č. 470-199/2020 ze dne 
13.10.2020.

Usnesení číslo: 187/8R/2021
Uložení kabelového vedení NN (EG.D – Dolní Skrýchov, ) do pozemku 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. 141/1, ost. plocha, jiná plocha, k.ú. Dolní 
Skrýchov, který je ve vlastnictví města Jindřichův Hradec pro stavbu ,,Dolní Skrýchov,  

- 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: 188/8R/2021
Uzavření dodatku č.001/2021 – EG. D, a.s. pro stavbu „Jindřichův Hradec, Okruh Jih – VN“

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření Dodatku č.001/2021 dle předloženého návrhu, ke „Smlouvě č. JH-
1040012946/005/MAEL o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene“ ze dne 1.11. 2019 v 
platném znění mezi městem Jindřichův Hradec IČ 002 46 875, Klášterská čp.135/II, 377 01 
Jindřichův Hradec a investorem stavby EG.D, a.s., IČ 280 85 400, se sídlem Lidická 1873/36, 
Černá Pole, 602 00 Brno.

Usnesení číslo: 189/8R/2021
Uložení vodovodní, kanalizační přípojky (Buk, novostavba RD na p.č. 545/1) 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 p.č.1326/3, ost. plocha, ost. komunikace, k.ú. 
Buk u Jindřichova Hradce, který je ve vlastnictví města J. Hradec pro stavbu: ,, Buk, novostavba 
RD na p.č. 545/1 – 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: 190/8R/2021
Návrh na provedení rozpočtového opatření č. 6/2021 - Sběr a svoz komunálních odpadů a 
návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nakládání s komunálním odpadem v Jindřichově Hradci v 
letech 2021-2025 č. SM/1029/2020

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nakládání s komunálním odpadem v Jindřichově Hradci v 
letech 2021 - 2025 č. SM/1029/2020, uzavřené mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 
135/II, 377 22 Jindřichův Hradec, IČ 00246875 a společností AVE CZ odpadové hospodářství 
s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, IČ 49356089, dle předloženého návrhu, za 
předpokladu schválení rozpočtového opatření č. 6/2021

2. souhlasí
s provedením rozpočtového opatření č. 6/2021 takto:

- zvýšení rozpočtu výdajové části rozpočtu v ORJ 37 – místní hospodářství, položka Sběr a svoz 
komunálních odpadů o částku 400 000,- Kč, 
- zvýšení rozpočtu výdajové části rozpočtu v ORJ 39 – odbor správy majetku, položka Sběr a 
svoz komunálních odpadů o částku 2 100 000,- Kč
- snížení rozpočtu ve výdajové části rozpočtu v ORJ 41 - finanční odbor, položka Nespecifikovaná 
rezerva o částku 2.500.000,00 Kč

3. požaduje
předložit zastupitelstvu města bod č. 2 provedení rozpočtového opatření č. 6/2021 k rozhodnutí



Za správnost vyhotovení




