
USNESENÍ Z 10. SCHŮZE RADY MĚSTA
JINDŘICHŮV HRADEC

 
KONANÉ DNE 22.03.2021

V Jindřichově Hradci dne 23.3.2021
Usnesení číslo: 218/10R/2021 
Víceúčelový zametací stroj včetně samosběrného zametače a nástavby pro zimní údržbu

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 "Víceúčelový zametací
stroj včetně samosběrného zametače a nástavby pro zimní údržbu"

Usnesení číslo: 219/10R/2021 
Výměna systému měření a regulace řídícího systému technologie bazénu

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 "Výměna systému
měření a regulace řídícího systému technologie bazénu" dle předloženého návrhu, přičemž zakázka bude
financována z prostředků společnosti Služby města Jindřichův Hradec s.r.o..

Usnesení číslo: 220/10R/2021 
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 319/II

Rada města po projednání:

1. schvaluje
ukončení nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 319/II, ul. Sládkova, J. Hradec mezi městem Jindřichův Hradec
a  dohodou ke dni 31. 3. 2021

2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 319/II, ul. Sládkova, J. Hradec mezi městem Jindřichův Hradec
a  na dobu určitou, a to do 31. 3. 2022, nájemné ve výši 53,49 Kč/m2/měsíc

Usnesení číslo: 221/10R/2021 
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v čp. 61/III, ul. U Nemocnice (DPS)

Rada města po projednání:

1. schvaluje
ukončení nájemní smlouvy na byt č. 2 v DPS U Nemocnice 61/III, Jindřichův Hradci mezi městem Jindřichův
Hradec a paní  dohodou ke dni 31. 3. 2021

2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v DPS U Nemocnice 61/III, Jindřichův Hradec mezi městem
Jindřichův Hradec a paní , trvale bytem , Jindřichův Hradec na dobu
neurčitou, nájemné 43,- Kč/m2/měsíc

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



Usnesení číslo: 222/10R/2021 
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13 v č.p. 720/III

Rada města po projednání:

1. schvaluje
ukončení nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 24/V, ul. Kosmonautů v J. Hradci mezi městem Jindřichův
Hradec a  dohodou ke dni 31. 3. 2021

2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13 v č.p. 720/III, sídl. Vajgar, J. Hradec mezi městem Jindřichův Hradec
a , a to na dobu určitou do 31. 12. 2021, nájemné 72,- Kč/m2/měsíc

Usnesení číslo: 223/10R/2021 
Stanovení ceny GJ za vytápění pro rok 2020 - plynové domovní kotelny

Rada města po projednání:

1. schvaluje
ceny za GJ za vytápění pro rok 2020 na plynových domovních kotelnách, dle předložených návrhů

Usnesení číslo: 224/10R/2021 
Rozpočtové opatření č. 10/2021 - Podpora azylového domu

Rada města po projednání:

1. schvaluje
rozpočtové opatření č. 10/2021, kterým se sníží rozpočet příjmů v části nedaňové příjmy, položka ostatní
nedaňové příjmy o 971 312,--Kč a zvýší se rozpočet příjmů, v části přijaté transfery zařazením položky
„Podpora azylového domu“ o 971 312,--Kč.

Usnesení číslo: 225/10R/2021 
Rozpočtové opatření č. 11/2021 - Rodinná poradna

Rada města po projednání:

1. schvaluje
rozpočtové opatření č. 11/2021, kterým se
sníží rozpočet příjmů v části Nedaňové příjmy, položka Ostatní nedaňové příjmy o 700.000,--Kč,
zvýší se rozpočet příjmů v části Přijaté transfery, zařazením položky Odborné sociální poradenství ve výši
825.000,--Kč,
zvýší se rozpočet výdajů v ORJ 41 – finanční odbor, položka Nespecifikovaná rezerva o 125.000,-- Kč.

Usnesení číslo: 226/10R/2021 
Zadání veřejné zakázky z ORJ 40 – Revitalizace rybníku Bezděkov, Políkno

Rada města po projednání:

1. schvaluje
zadání veřejné zakázky z ORJ 40 – Revitalizace rybníku Bezděkov, Políkno účastníkovi zadávacího řízení
AQUEKO, spol. s r.o., Lavičky 122, 59401 Velké Meziříčí, IČ: 45476691za cenu 4 792 100,00Kč bez DPH.

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

Usnesení číslo: 227/10R/2021 
Pronájem pozemků p.č. 3054, p.č. 232/3 a části pozemku p.č. 232/1, vše k.ú. Otín u Jindřichova
Hradce - změna záměru



Rada města po projednání:

1. revokuje
usnesení číslo 520/18R/2020 ze dne 17.6.2020

2. schvaluje
záměr pronajmout pozemky p.č. 3054 orná půda o výměře 24734m2, p.č. 232/3 trvalý travní porost o
výměře 2780m2 a část pozemku p.č. 232/1 trvalý travní porost o výměře 25798m2, vše k.ú. Otín u
Jindřichova Hradce společnosti SportPark R&F s.r.o., IČ: 09947175, se sídlem sídliště U Nádraží 949,
Jindřichův Hradec II za účelem vybudování a provozování Sport Parku JH za těchto podmínek:
- smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1.11.2021 do 31.10.2031
- výše nájemného bude stanovena dohodou takto:
od 1.11.2021 do 31.10.2022 ve výši 0,50 Kč/m2/rok
od 1.11.2022 do 31.10.2031 ve výši 0,70 Kč/m2/rok s možností jednostranného navýšení nájemného o
inflaci
- na část pozemku p.č. 232/1 (označená v územním plánu jako Z102) k.ú. Otín u J.Hradce zůstane zachován
přístup a žadatel je povinen ji udržovat pravidelným sečením
- pozemek p.č. 1351, ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Otín u Jindřichova Hradce zůstane volně
průjezdný
- příslušná povolení a rozhodnutí si žadatelé zajistí sami a vlastním nákladem 
- Sport Park JH žadatelé vybudují vlastním nákladem bez nároku na finanční vyrovnání, a to ani po skončení
nájmu 
- po uplynutí doby nájmu jsou žadatelé povinni nejpozději do 3 měsíců odstranit na vlastní náklady veškeré
stavby z předmětu nájmu, nedohodnou-li se strany jinak. V případě, že žadatelé do 3 měsíců stavby
neodstraní nebo nedojde k jiné dohodě, stávají se stavby majetkem města Jindřichův Hradec bez náhrady

Usnesení číslo: 228/10R/2021 
Pacht pozemku p.č. 9/4 zahrada k.ú. Matná - záměr

Rada města po projednání:

1. schvaluje
záměr propachtovat pozemek p.č. 9/4 zahrada o výměře 239m2, k.ú. Matná za účelem užívání jako
zahrada, obálkovou metodou za těchto podmínek:
- minimální nabídková cena je 6,00 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
- na pozemku nesmí být prováděny žádné zásahy trvalého charakteru (např. výsadba stromů, keřů,
oplocení)
- upozorňujeme, že v pozemku vede podzemní vedení NN
- 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
- v případě stejných nabídek bude uspořádáno druhé kolo výběru obálkovou metodou mezi zájemci

Usnesení číslo: 229/10R/2021 
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene EG.D

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene kabelového vedení NN, uzemnění, venkovního vedení NN,
sloupů pro vedení NN, dle schváleného vzoru do části pozemků p.č. 1850/1, ost. plocha, ost. komunikace,
p.č. 1810/4, ost. plocha, ost. komunikace, p.č. 1852/1, vodní plocha, koryto vodního toku umělé, p.č.
1849/1, ost. plocha, silnice, p.č. 1803/6, ost. plocha, jiná plocha a p.č.67, vodní plocha, zamokřená plocha
vše k.ú. Dolní Radouň mezi městem Jindřichův Hradec, IČ 002 46 875, Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův
Hradec a společností EG.D, a.s., IČ 280 85 400, se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno. Věcné
břemeno bude zřízeno v rozsahu GP č. 497-843/2020 za jednorázovou úplatu ve výši 10 000,-Kč a příslušná
sazba DPH.

Usnesení číslo: 230/10R/2021 
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu „STL k. ú. Radouňka parc. č. 93/16“



Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene za účelem uložení STL plynovodu a plynovodní přípojky v
pozemcích p. č. 93/24, ostatní plocha, ostatní komunikace, p. č. 93/56, ostatní plocha, ostatní komunikace,
p. č. 94/1 ostatní plocha, ostatní komunikace a p. č. 711/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, vše k. ú.
Radouňka, obec Jindřichův Hradec, mezi městem Jindřichův Hradec, IČ 00246875, Klášterská 135/II, 377 22
Jindřichův Hradec (jako povinným) a společností EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ
28085400 (jako oprávněným). 
Věcné břemeno bude zřízeno v rozsahu GP č. 751-190089/2021 za jednorázovou úplatu ve výši 27 865,-- Kč
+ příslušná sazba DPH 
Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena dle schváleného vzoru.

Usnesení číslo: 231/10R/2021 
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu „STL plyn. a příp. - k. ú. Radouňka“

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene za účelem uložení STL plynovodu v pozemku p. č. 77/7, trvalý
travní porost, obec Jindřichův Hradec, k. ú. Radouňka, mezi městem Jindřichův Hradec, IČ 00246875,
Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec (jako povinným) a společností EG.D, a.s., Lidická 1873/36,
Černá Pole, 602 00 Brno, IČ 28085400 (jako oprávněným). 
Věcné břemeno bude zřízeno v rozsahu GP č. 748-190089/2020 za jednorázovou úplatu ve výši 1186,-- Kč
+ příslušná sazba DPH. 
Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena dle schváleného vzoru.

Usnesení číslo: 232/10R/2021 
Uložení kabelového vedení NN, VN, telekomunikačního kabelu, venkovního vedení VN a uzemnění
(EG.D – Otín) 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, kabelového vedení VN, včetně telekomunikačního kabelu, venkovní vedení
VN a uzemnění do pozemků p.č. 1078/60, ost. plocha, jiná plocha, p.č. 1081/8, ost. plocha, ost.
komunikace, p.č. 1081/9, ost. plocha, jiná plocha, p.č. 1309, ost. plocha, ost. komunikace a p.č. 3250/22,
ost. plocha, ost. komunikace, vše k.ú. Otín u Jindřichova Hradce, které jsou ve vlastnictví města Jindřichův
Hradec pro stavbu ,,Otín, ZTV RD – výstavba VN,TS,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: 233/10R/2021 
Uložení společného potrubí z přepadu jímky dešťové vody a z ČOV (Dolní Radouň čp.24 - )
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 společného potrubí z jímky dešťové vody a z ČOV do části pozemku p.č.1849/1, ost. plocha, silnice,
k.ú. Dolní Radouň, který je ve vlastnictví města J. Hradec pro stavbu: ,,Dolní Radouň čp.24 – společné
potrubí“ a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle schváleného vzoru s investorem
stavby  a , 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.



 

 

 

Za správnost vyhotovení




