
USNESENÍ Z 9. SCHŮZE RADY MĚSTA
JINDŘICHŮV HRADEC

KONANÉ DNE 15.03.2021

V Jindřichově Hradci dne 16.3.2021
Usnesení číslo: 191/9R/2021
Vodorovné dopravní značení 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
Společnosti Služby města Jindřichův Hradec s.r.o., návrh na zadání veřejné zakázky "Vodorovné 
dopravní značení pro rok 2021" dle předloženého návrhu, přičemž zakázka bude financována z 
prostředků společnosti Služby města Jindřichův Hradec s.r.o..

Usnesení číslo: 192/9R/2021
Návrh na výpověď ze smlouvy o přijímání platebních karet a uzavření nové smlouvy

Rada města po projednání:

1. schvaluje
podání výpovědi ze smlouvy o přijímání platebních karet při placení zboží a služeb a výpůjčce 
platebního terminálu s příslušenstvím uzavřené mezi městem Jindřichův Hradec, se sídlem 
Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec, IČ 00246875 a firmou Global Payments s.r.o., V Olšinách 
626/80, 100 00 Praha 10, IČ 04235452, ze dne 28. 5. 2012.

2. schvaluje
uzavření smlouvy o přijímání platebních karet a pronájmu platebních terminálů mezi městem 
Jindřichův Hradec, se sídlem Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec, IČ 00246875 a firmou 
Worldline Czech Republic, s.r.o., Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha 8, IČ 03633144, v 
souladu s předloženým návrhem.

Usnesení číslo: 193/9R/2021
Návrh na zhodnocení volných finančních prostředků

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s uložením finančních prostředků ve výši 200 mil. Kč na termínový vklad s dobou trvání 12 
měsíců u J&T Banky a.s., IČ 47115378, se sídlem Pobřežní 14, 186 00 Praha 8 a s uzavřením 
příslušné smlouvy.

2. požaduje
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí.

Usnesení číslo: 194/9R/2021
Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou a přidělení členských práv a povinností – 
garážové stání č. 5 v čp. 67/V, J. Hradec

Rada města po projednání:

1. schvaluje
ukončení nájemní smlouvy na garážové stání č. 5, Nušlova 67/V, Jindřichův Hradec mezi Městem 
J. Hradec, Bytovým družstvem Jindřichův Hradec Hvězdárna a panem  

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



dohodou ke dni 31. 3. 2021.

2. schvaluje
přidělení členských práv a povinností ke garážovému stání č. 5, Nušlova 67/V, Jindřichův Hradec 
panu , bytem , Jindřichův Hradec s účinností od 1. 4. 2021.

Usnesení číslo: 195/9R/2021
Žádost o převod členských práv a povinností ke garážovému stání č. 3 Nušlova 68/V, J. 
Hradec 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
převod členských práv a povinností ke garážovému stání č. 3, Nušlova 68/V, Jindřichův Hradec 
na pana , bytem , Jindřichův Hradec s účinností od 1. 4. 2021.

Usnesení číslo: 196/9R/2021
Ukončení nájemní smlouvy na byt č. 11 v č.p. 122/IV

Rada města po projednání:

1. schvaluje
ukončení nájemní smlouvy na byt č. 11 v č.p. 122/IV, ul. Nežárecká, Jindřichův Hradec mezi 
městem Jindřichův Hradec a  dohodou ke dni 31. 3. 2021

Usnesení číslo: 197/9R/2021
Návrh na poskytnutí finančních dotací na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže z 
rozpočtu města J. Hradec na rok 2021

Rada města po projednání:

1. schvaluje
poskytnutí finančních dotací z ORJ 14 - Odbor školství z Dotačního programu města Jindřichův 
Hradec na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2021 ve výši dle upraveného 
návrhu uvedeného v příloze č. 2 organizacím, které se zabývají volnočasovými aktivitami dětí a 
mládeže, u nichž požadovaná částka nepřesahuje 50 tis. Kč

2. ukládá
Odboru školství, mládeže a tělovýchovy sepsat příslušné smlouvy

3. souhlasí
s poskytnutím finanční dotace z ORJ 14 – Odbor školství z Dotačního programu města Jindřichův 
Hradec na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2021 ve výši dle předloženého 
návrhu uvedeného v příloze č. 3 organizacím, které se zabývají volnočasovými aktivitami dětí a 
mládeže, u nichž požadovaná částka přesahuje 50 tis. Kč

4. požaduje
návrh na poskytnutí dotace podle bodu 3. předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí

Usnesení číslo: 198/9R/2021
Záměr realizace veřejné zakázky Rekonstrukce základní školy Jindřichův Hradec III, Vajgar 
692 se závazkem financování v letech 2022 - 2025

Rada města po projednání:

1. schvaluje
záměr realizace veřejné zakázky "Rekonstrukce základní školy Jindřichův Hradec III, Vajgar 692" 
dle předloženého návrhu v případě schválení financování ZMě a schválení dotace z Krajského 



investičního fondu.

2. souhlasí
s financováním výše uvedené akce z rozpočtu města roku 2022 částkou cca 6 427 tis. Kč, roku 
2023 částkou cca 4 392 tis. Kč, roku 2024 částkou cca 6 591 tis. Kč a roku 2025 částkou cca 2 
865 tis. Kč za předpokladu schválení dotace z Krajského investiční fondu.

3. požaduje
předložit návrh na financování zakázky z rozpočtu města v letech 2022, 2023, 2024 a 2025 
zastupitelstvu města k rozhodnutí.

Usnesení číslo: 199/9R/2021
Zadání veřejné zakázky z ORJ 40 - Stavební úpravy hradební zdi, úsek p.č. 41, Jindřichův 
Hradec a návrh na provedení rozpočtového opatření 7/2021

Rada města po projednání:

1. schvaluje
přímé zadání veřejné zakázky z ORJ 40 "Stavební úpravy hradební zdi, úsek p.č. 41, Jindřichův 
Hradec" zhotoviteli STAVISERVIS spol. s r.o., Deštenská 71, Radouňka, 377 01 Jindřichův 
Hradec, IČ:42408008 za cenu 1 170 486,- Kč bez DPH.

2. schvaluje
uzavření smlouvy o dílo dle schváleného vzoru s uvedeným zhotovitelem v případě schválení 
rozpočtového opatření č. 7/2021.

3. schvaluje
provedení rozpočtového opatření 7/2021 v ORJ 40 odbor rozvoje takto:
- Oddíl Silnice, položka Rekonstrukce ulice Kostelní 2. etapa - snížení o částku 500 000 Kč, 
- Oddíl Činnosti muzeí a galerií, zachování a obnova kulturních památek, položka Oprava 
hradební zdi, úsek č. par. 41 - zvýšení o částku 500 000 Kč.

Usnesení číslo: 200/9R/2021
Návrh zadání VZMR z ORJ 40 – Zámecký pivovar – objemová a dislokační studie 

Rada města po projednání:

1. odkládá
předložený materiál

Usnesení číslo: 201/9R/2021
Rozmístění státní dotace a příspěvků města v Programu regenerace MPR za rok 2021

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s rozmístěním státní dotace z Programu regenerace MPR Jindřichův Hradec na rok 2021 dle 
předloženého návrhu.

2. souhlasí
s poskytnutím příspěvků města v celkové částce 184 tis. Kč vlastníkům jednotlivých objektů dle 
předloženého návrhu.

3. požaduje
předložit návrh na rozmístění státní dotace a poskytnutí příspěvků města k rozhodnutí ZMě.



Usnesení číslo: 202/9R/2021
Návrh na provedení rozpočtového opatření č. 8/2021 v ORJ 40 odbor rozvoje - Příjem dotace 
z IROP "Stavební úpravy a přístavba hvězdárny prof. Fr. Nušla, Jindřichův Hradec"

Rada města po projednání:

1. schvaluje
provedení rozpočtového opatření 8/2021 v ORJ 40 odbor rozvoje takto:
- sníží rozpočet příjmů v části Kapitálové příjmy, položka Rekonstrukce a přístavba hvězdárny EU 
+ SR o částku 18 000 000 Kč,
- zvýší rozpočet příjmů v části Přijaté transfery, zařazením nové položky Stavební úpravy a 
přístavba hvězdárny částkou 18 000 000 Kč.

Usnesení číslo: 203/9R/2021
Nabídka na odkoupení pozemků p.č. 3955/6 a p.č. 3955/7, obec i k.ú. Jindřichův Hradec - 
realizace

Rada města po projednání:

1. nesouhlasí
s koupí pozemků p.č. 3955/6, trvalý travní porost, o výměře 2091m² a p.č. 3955/7, trvalý travní 
porost, o výměře 2015 m², obec i k.ú. Jindřichův Hradec od , 

, Jindřichův Hradec za nabízenou cenu

2. požaduje
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí

Usnesení číslo: 204/9R/2021
Pronájem areálu bývalé "Krafferovy zahrady" - realizace záměru

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy, dle předloženého návrhu, na areál bývalé "Krafferovy zahrady" mezi 
městem Jindřichův Hradec, IČ: 00246875, se sídlem Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec a 
společností Atelier Za Mák s.r.o., IČ:09823328, se sídlem Sedlo 13, Číměř.

Usnesení číslo: 205/9R/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 - realizace záměru

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření pachtovní smlouvy, dle předloženého znění, mezi městem Jindřichův Hradec a 

, nar. , trvale bytem  Jindřichův Hradec na 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. Výše pachtovného činí 7.000,-Kč/rok s možností 
jednostranného navýšení pachtovného na výši v místě a čase obvyklou a o inflaci. Smlouva bude 
uzavřena na dobu určitou do 31.3.2022.

Usnesení číslo: 206/9R/2021
Uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě o nájmu pozemku - BOHEMIA VITAE Jindřichův Hradec, 
a.s. - záměr



Rada města po projednání:

1. schvaluje
záměr uzavřít dodatek č.8 ke smlouvě o nájmu pozemku, uzavřené dne 20.6.2005 v platném 
znění mezi městem J.Hradec, IČ: 00246875, se sídlem Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec a 
BOHEMIA VITAE Jindřichův Hradec, a.s., Jarošov nad Nežárkou 239, IČ: 48201987 s tím, že 
tímto dodatkem č.8 bude předmět nájmu rozšířen o pozemek p.č.2153, orná půda o výměře 
24572m2, k.ú. Radouňka a navýšeno nájemné o 6.143,-Kč/rok.

Usnesení číslo: 207/9R/2021
Prodej části pozemku p.č. 3956/1, obec i k.ú. Jindřichův Hradec - záměr

Rada města po projednání:

1. nesouhlasí
s přijetím záměru prodat část pozemku p.č. 3956/1, ostatní plocha, jiná plocha obec i k.ú. 
Jindřichův Hradec

2. požaduje
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí

Usnesení číslo: 208/9R/2021
Směna pozemků v k.ú. Otín (Bobelovka) - záměr 

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s přijetím záměru směnit část pozemku p.č. 1175/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
označenou geometrickým plánem č. 1188-50/2020 jako díl „d“ o výměře 36 m², část pozemku 
p.č. 1178/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, označenou geometrickým plánem č. 1188-
50/2020 jako díl „c“ o výměře 61 m² a část pozemku p.č. 1279/1, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, označenou geometrickým plánem č. 1188-50/2020 jako díl „a“ o výměře 4 m² ve 
vlastnictví města Jindřichův Hradec za část pozemku p.č. 1177/1, ostatní plocha, manipulační 
plocha, označenou geometrickým plánem č. 1188-50/2020 jako díl „b“ o výměře 40 m², vše obec 
Jindřichův Hradec, k.ú. Otín u Jindřichova Hradce za podmínek: 
- rozdíl ve výměrách vzájemně směňovaných pozemků bude uhrazen městu částkou ve výši 
545,- 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
- pozemek p.č. 1177/1, který vznikne na základě geometrického plánu č. 1188-50/2020 bude 
zatížen služebností inženýrské sítě spočívající ve strpění uložení vodovodního řadu. Služebnost 
bude zřízena pro město J. Hradec, za jednorázovou úplatu ve výší 240,- Kč/bm, na dobu 
neurčitou a v rozsahu geometrického plánu, který bude vyhotoven na náklady města J. Hradec
- město J. Hradec má právo od smlouvy odstoupit v případě, že rozdíl ve výměře vzájemně 
směňovaných pozemků nebude uhrazen včas a řádně
- rozdíl ve výměře vzájemně směňovaných pozemků bude městu J. Hradec uhrazen do 30ti dnů 
od podpisu smlouvy

2. požaduje
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí

Usnesení číslo: 209/9R/2021
Převod pozemku p.č. 3327/19 v k.ú. Jindřichův Hradec od ÚZVSM - elektronická aukce 

Rada města po projednání:

1. nesouhlasí
s úplatným nabytím pozemku p.č. 3327/19, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 54 m2, 
v obci i k.ú. Jindřichův Hradec, od ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 



Rašínovovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, do vlastnictví města Jindřichův Hradec, Klášterská 
135/II, Jindřichův Hradec, IČ 00246875.

2. požaduje
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí

Usnesení číslo: 210/9R/2021
Bezúplatný převod pozemku p.č. 1315/2 k.ú. Otín u J.Hradce od SPÚ

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s bezúplatným nabytím pozemku p.č. 1315/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 300 
m2, k.ú. Otín u Jindřichova Hradce, obec Jindřichův Hradec do majetku města Jindřichův Hradec, 
podle § 7 zákona č. 503/2012 Sb., v platném znění od ČR Státního pozemkového úřadu, IČ 
1312774, Husinecká 1024/11a, Praha 3 - Žižkov

2. požaduje
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí

Usnesení číslo: 211/9R/2021
Nabídka úplatného převodu pozemku p. č. 3634/9 , obec i k. ú. Jindřichův Hradec 

Rada města po projednání:

1. nesouhlasí
s převodem pozemku p. č. 3634/9, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 289 m2, obec i k. ú. 
Jindřichův Hradec od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 
390/42, Praha 2 - Nové Město, IČ 69797111

2. požaduje
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí

Usnesení číslo: 212/9R/2021
Uložení vodovodní přípojky (Horní Žďár, novostavba RD - ) 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 přípojky do části pozemku p.č.512/1, ost. plocha, ost. komunikace, k.ú. Horní 
Žďár u Jindřichova Hradce, který je ve vlastnictví města J. Hradec pro stavbu: ,,Horní Žďár, 
novostavba RD na p.č. 398/1, 398/2 – vodovodní přípojka“ a uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti dle schváleného vzoru s investorem stavby , 
bytem , 377 01 Jindřichův Hradec a , bytem 

 378 32 Číměř 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: 213/9R/2021
Zařazení provozovny opravy a servis vozidel na adrese Jarošovská 753/II, 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 , , 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 08212031 pro provozovnu 
1012959554 na adrese Jarošovská 753/II, 377 01 Jindřichův Hradec s účinností od 1.4.2021.
Smlouva bude uzavřena dle schváleného vzoru.

Usnesení číslo: 214/9R/2021
Nařízení města Jindřichův Hradec č. 1/2021, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD

Rada města po projednání:

1. schvaluje
Nařízení města Jindřichův Hradec č. 1/2021, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD, dle předloženého 
návrhu, s účinností od 01. 04. 2021

Usnesení číslo: 215/9R/2021
Zpráva o plnění usnesení Rady města Jindřichův Hradec

Rada města po projednání:

1. bere na vědomí
zprávu o plnění přijatých usnesení Rady města Jindřichův Hradec dle předloženého návrhu

Usnesení číslo: 216/9R/2021
Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva města Jindřichův Hradec

Rada města po projednání:

1. bere na vědomí
zprávu o plnění přijatých usnesení Zastupitelstva města Jindřichův Hradec dle předloženého 
návrhu

2. požaduje
předložit zastupitelstvu města k projednání

Usnesení číslo: 217/9R/2021
Příprava programu 27. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, které se uskuteční 
dne 31. března 2021

Rada města po projednání:

1. schvaluje
program 27. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, které se uskuteční dne 31. března 
2021 od 16:00 hod formou videokonference: 

1. Zahájení
2. Schválení návrhové komise a ověřovatelů zápisu 
3. Schválení předloženého programu
4. Zhodnocení volných finančních prostředků
5. Rozpočtová opatření schválená Radou města
6. Úprava rozpisu schváleného rozpočtu za 4 kvartál 2020
7. Pozůstalostní řízení – přijetí majetku nepatrné hodnoty
8. Návrh na aktualizaci Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu sportu v roce 
2021
9. Návrh na poskytnutí finančních dotací na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže z 
rozpočtu města J. Hradec na rok 2021
10. Záměr realizace veřejné zakázky „Rekonstrukce základní školy Jindřichův Hradec III, Vajgar 
692“ se závazkem financování v letech 2022 – 2025;
11. Rozmístění státní dotace a příspěvků města v Programu regenerace MPR za rok 2021.



12. Majetkoprávní vypořádání stavby „účelová komunikace k.ú. Děbolín a k.ú. Buk u J. Hradce – 
směna pozemků p. Elmer – realizace 
13. Prodej pozemků p.č. 18, části p.č. 16 a části p.č. 19/1, k.ú. Děbolín - realizace
14. Prodej části pozemku p.č. 3956/1, obec i k.ú. Jindřichův Hradec – záměr
15. Směna pozemků v k.ú. Otín (Bobelovka) - záměr
16. Bezúplatný převod pozemku p.č. 1315/2 k.ú. Otín u J.Hradce od SPÚ
17. Nabídka úplatného převodu pozemku p. č. 3634/9 , obec i k. ú. Jindřichův Hradec od ÚZSVM
18. Bezúplatný převod nově vzniklého pozemku p. č. 515/4 v k. ú. Horní Žďár u J. Hradce od 
ÚZSVM do vlastnictví města
19. Převod pozemku p.č. 3327/19 v k.ú. Jindřichův Hradec od ÚZVSM - elektronická aukce
20. 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 
21. Nabídka na odkoupení pozemků p.č. 3955/6 a p.č. 3955/7, obec i k.ú. Jindřichův Hradec
22. Návrh na provedení rozpočtového opatření č. 6/2021 – Sběr a svoz komunálních odpadů
23. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva města Jindřichův Hradec
24. Diskuse + interpelace
25. Závěr

Za správnost vyhotovení




