
USNESENÍ Z 11. SCHŮZE RADY MĚSTA
JINDŘICHŮV HRADEC

KONANÉ DNE 29.03.2021

V Jindřichově Hradci dne 30.3.2021
Usnesení číslo: 234/11R/2021
Uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v KD Střelnice ze dne 1. 11. 
1993 - realizace záměru a žádost o souhlas s podnájmem těchto prostor

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu ze dne 1. 11. 1993 v platném znění mezi městem 
Jindřichův Hradec, IČ 00246875, Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec a p. 

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

2. uděluje
společnosti Kapitán JH s.r.o., IČ 26067579, se sídlem Pražská 297/II, 377 01 Jindřichův Hradec, 
zastoupené jednatelem  souhlas s podnájmem nebytových prostor v KD 
Střelnice, tj. nebytových prostor v č.p. 107/I určených pro zajišťování občerstvení v divadelním 
sále o celkové rozloze 66 m2,  IČ 05383285, 378 52 .

Usnesení číslo: 235/11R/2021
Návrh na poskytnutí finančních dotací z Dotačního programu na podporu kultury a zájmové 
činnosti z rozpočtu města Jindřichův Hradec v roce 2021 - I. výzva, OP č. 1 a 2

Rada města po projednání:

1. bere na vědomí
protokol hodnocení pracovní skupiny Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu 
kultury a zájmové činnosti v roce 2021 - I. výzva, opatření č. 1 a 2.

2. schvaluje
poskytnutí finančních dotací z Dotačního programu na podporu kultury a zájmové činnosti v roce 
2021, I. výzva, opatření č. 1 a 2, ve výši dle předloženého návrhu uvedeného v příloze.

3. ukládá
odboru kanceláře starosty sepsat s žadateli příslušné smlouvy dle schváleno vzoru.

Usnesení číslo: 236/11R/2021
Návrh nové organizační struktury - VKC JH

Rada města po projednání:

1. schvaluje
Organizační řád příspěvkové organizace Vzdělávací a kulturní centrum Jindřichův Hradec, p.o., 
IČ: 085 23 495, se sídlem Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec, dle předloženého návrhu, s 
účinností od 1.4.2021.

2. schvaluje
v souladu s článkem IV. odst. 4 Zřizovací listiny Vzdělávacího a kulturního centra Jindřichův 
Hradec, p. o. organizační strukturu této příspěvkové organizace, dle předloženého návrhu, s 
účinností od 1.4.2021

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



3. stanoví
počet zaměstnanců Vzdělávacího a kulturního centra Jindřichův Hradec jako závazný ukazatel, a 
to takto:
- fyzický stav zaměstnanců: 28
- přepočtený stav zaměstnanců (pracovní úvazky): 25,625

Usnesení číslo: 237/11R/2021
Návrh smlouvy o cestovním pojištění

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření pojistné smlouvy o cestovním pojištění mezi Městem Jindřichův Hradec a ČSOB 
Pojišťovnou, a.s., IČ 45534306, sídlo Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí, 530 02 
Pardubice, dle předloženého návrhu

Usnesení číslo: 238/11R/2021
Prodloužení nájemních smluv na byty čp. 339/IV, ul. Jakubská, J. Hradec

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na byt č. 4 v domě čp. 339/IV, ul. Jakubská v J. Hradci 
mezi městem J. Hradec a na dobu určitou, a to do 31. 3. 2023

2. schvaluje
uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě na byt č. 14 v domě čp. 339/IV, ul. Jakubská v J. 
Hradci mezi městem J. Hradec a  na dobu určitou, a to do 31. 3. 2023

3. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na byt č. 15 v domě čp. 339/IV, ul. Jakubská v J. 
Hradci mezi městem J. Hradec a  na dobu určitou, a to do 31. 3. 2023

Usnesení číslo: 239/11R/2021
Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou U Nemocnice 62/III, J.Hradec - byt č. 8

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v Domě s pečovatelskou službou U Nemocnice 62/III, 
Jindřichův Hradec, mezi Městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec, 
IČO 00246875 a paní  na dobu neurčitou, nájemné ve výši 43,00 
Kč/m2/měsíc

Usnesení číslo: 240/11R/2021
Přidělení bytu v Domě s pečovatelkou službou Růžová 30/II, J. Hradec - byt č. 15

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 15 v Domě s pečovatelskou službou, Růžová 30/II, 
Jindřichův Hradec mezi Městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec, 
IČO 00246875 a paní  na dobu neurčitou, nájemné ve výši 43,00 
Kč/m2/měsíc.



Usnesení číslo: 241/11R/2021
Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Větrná 50/V, J.Hradec- byt č. 38

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 38 v Domě s pečovatelskou službou Větrná 50/V, Jindřichův 
Hradec mezi Městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec, IČO 
00246875 a paní  a panem na dobu neurčitou, nájemné ve 
výši 43,00 Kč/m2/měsíc.

Usnesení číslo: 242/11R/2021
Zásady pro odměňování ředitelů příspěvkových organizací v oblasti školství zřizovaných 
městem Jindřichův Hradec

Rada města po projednání:

1. schvaluje
Zásady pro odměňování ředitelů příspěvkových organizací v oblasti školství zřizovaných městem 
Jindřichův Hradec, dle upraveného návrhu.

Usnesení číslo: 243/11R/2021
Žádost o souhlas s přijetím dotace pro projekt v rámci výzvy Šablony III – 4. ZŠ

Rada města po projednání:

1. schvaluje
přijetí dotace pro Základní školu Jindřichův Hradec III, Vajgar 592 na projekt „Společné 
vzdělávání na 4. ZŠ III“ v maximální výši 621 500,- Kč z Operačního programu výzkum, vývoj a 
vzdělávání - Výzva č. 02_20_080 - Šablony III

Usnesení číslo: 244/11R/2021
Uzavření smlouvy o závazku převzít povinnost k úhradě protarifovací ztráty s dopravcem 
ČSAD J. Hradec s.r.o. 

Rada města po projednání:

1. revokuje
usnesení RMě číslo 1125/36R/2020 ze dne 17.12.2020.

2. schvaluje
uzavření „Smlouvy o závazku převzít povinnost k úhradě protarifovací ztráty“ mezi Městem 
Jindřichův Hradec a dopravcem ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o., se sídlem U Nádraží 694/II, 
Jindřichův Hradec, IČ:600 71, podle předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 245/11R/2021
Uzavření dodatku č. 1 ke „Smlouvě o veřejných službách k zajištění MHD v J. Hradci a jeho 
místních částí - přechodné období“ s dopravcem ČSAD J. Hradec s.r.o. 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
Uzavření dodatku č. 1 ke „Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících městskou 
hromadnou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti města Jindřichův Hradec a jeho vybraných 
částí – přechodné období“ uzavřené dne 21.12.2020 mezi dopravcem ČSAD Jindřichův Hradec 
s.r.o., se sídlem U Nádraží 694/II, Jindřichův Hradec, IČ:600 71 109 a objednatelem Městem 
Jindřichův Hradec, kterým se mění příloha č. 7 – tabulka pro úpravu cen na rok 2021, dle 



předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 246/11R/2021
Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo SM/0036/2021 - Chodník Dolní Radouň 2. etapa

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo SM/0036/2021 na akci Chodník Dolní Radouň 2. etapa 
mezi městem Jindřichův Hradec a SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby 
JIH, IČ: 48035599, se sídlem Pražská čp. 495, 370 04 České Budějovice dle předloženého 
návrhu.

Usnesení číslo: 247/11R/2021
Pacht části pozemku p.č. 141/1, k.ú. Dolní Skrýchov - realizace záměru

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření pachtovní smlouvy, dle schváleného vzoru, mezi městem Jindřichův Hradec a paní 

, trvale bytem , Soběslav na část pozemku p.č. 141/1 
ostatní plocha o výměře 120m2, k.ú. Dolní Skrýchov 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 s účinností od 1.5.2021 na dobu neurčitou s 
tříměsíční výpovědní lhůtou.

Usnesení číslo: 248/11R/2021
Uzavření dodatku č.1/2021 – pro stavbu „Horní Žďár, novostavba RD na p.č. 398/1, 398/2 – 
vodovodní přípojka“

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření Dodatku č.1/2021, dle předloženého návrhu, ke „Smlouvě č. SMM/186/2021 o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti“ ze dne 17.3. 2021 v platném znění mezi městem Jindřichův 
Hradec IČ 002 46 875, Klášterská čp.135/II, 377 01 Jindřichův Hradec a investorem stavby 

, bytem , 377 01 Jindřichův Hradec a  
, bytem  378 32 Číměř.

Usnesení číslo: 249/11R/2021
Přeložka kolektoru a uložení kabelů NN, SLP a kyslíkového potrubí O2 (J. Hradec, 
Nemocnice) 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 kabelového kolektoru včetně umístění kabelů NN v kabelových PE trubkách, kabely 
slaboproudých systémů (SLP) a kyslíkového potrubí O2 do části pozemků p.č. 670, zastavěná 
plocha a nádvoří, p.č. 684, ost. plocha, ost. komunikace a p.č. 4277, ost. plocha a ost. 
komunikace, vše k.ú. Jindřichův Hradec, které jsou ve vlastnictví města J. Hradec pro stavbu: 
,,Přeložka vedení NN, SLP a O2“ a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle 
schváleného vzoru s investorem stavby Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., IČ 260 95 157, U 
Nemocnice čp.380/III, 377 01 Jindřichův Hradec za podmínky, že nebude narušen povrch 
vozovky na pozemku p.č. 4277, k.ú. Jindřichův Hradec a následné uzavření smlouvy o zřízení 
služebnosti bezúpatně, dle schváleného vzoru. 
Tento souhlas nabývá účinnosti dnem uzavření smlouvy o budoucí smlouvě a nenahrazuje 



rozhodnutí příslušných správních orgánů.

Usnesení číslo: 250/11R/2021
Uložení kabelového vedení NN (EG.D – Políkno) 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, uzemnění, kabelový pilíř a kabelová skříň do pozemků p.č. 489/2, 
ost. plocha, ost. komunikace a p.č. 489/1, ost. plocha, ost. komunikace, vše k.ú. Políkno u 
Jindřichova Hradce, které jsou ve vlastnictví města Jindřichův Hradec pro stavbu ,,Políkno-
propojení TS RS a TS Obec“ 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 za podmínky koordinace s připravovanou akcí města – 
„Kanalizace Horní Žďár – Políkno“ 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: 251/11R/2021
Návrh na provedení rozpočtového opatření č. 12/2021- ORJ 37 Revize mostů

Rada města po projednání:

1. schvaluje
provedení rozpočtového opatření č. 12/2021 takto: 
- zvýšení rozpočtu ve výdajové části rozpočtu ORJ 37 - místní hospodářství, položka Revize 
mostů - Nákup ostatních služeb o 55 500,- Kč 
- snížení rozpočtu ve výdajové části rozpočtu ORJ 37 - místní hospodářství, položka Veřejné 
osvětlení včetně údržby - Elektrická energie o 55 500,- Kč

Usnesení číslo: 252/11R/2021
Zařazení provozovny restaurace a penzion, Štítného 117/I, 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 VK SERVIS JH s.r.o., Štítného 117/I, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 28064232 pro 
provozovnu 1008027197 na adrese Štítného 117/I, 377 01 Jindřichův Hradec s účinností od 
1.5.2021.
Smlouva bude uzavřena dle schváleného vzoru.

Usnesení číslo: 253/11R/2021
Návrh na jmenování vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Městského úřadu 
Jindřichův Hradec

Rada města po projednání:

1. bere na vědomí
průběh a vyhodnocení výběrového řízení na obsazení pracovního místa vedoucího úředníka - 
zaměstnance města Jindřichův Hradec zařazeného do Městského úřadu Jindřichův Hradec jako 
vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy



2. jmenuje
Ing. Kateřinu Kubíčkovou, MBA vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Městského úřadu 
Jindřichův Hradec s účinností od 1. dubna 2021

Usnesení číslo: 254/11R/2021
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 707/III, sídl. Vajgar, J. Hradec

Rada města po projednání:

1. schvaluje
ukončení nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 707/III, sídl. Vajgar, J. Hradec mezi městem 
Jindřichův Hradec a  dohodou ke dni 31. 3. 2021

2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 707/III, sídl. Vajgar, J. Hradec mezi městem 
Jindřichův Hradec a  na dobu určitou od 1. 4. 2021, a to po dobu 
výkonu funkce velitele 44. lehkého motorizovaného praporu v Jindřichově Hradci, nájemné ve 
výši 70,- Kč/ m2/měsíc

Usnesení číslo: 255/11R/2021
Návrh na zhodnocení volných finančních prostředků – doplnění

Rada města po projednání:

1. revokuje
usnesení č. 193/9R/2021, ze dne 15. 3. 2021

2. souhlasí
s uložením finančních prostředků ve výši 150 mil. Kč na termínovaný 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.

3. souhlasí
s uložením finančních prostředků ve výši 50 mil. Kč do produktu J&T Combi Money 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.

4. požaduje
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí.

Usnesení číslo: 256/11R/2021
Konání Spring Classic automobilových veteránů v J.Hradci

Rada města po projednání:

1. schvaluje
konání akce dne 4-6.června 2021 a poskytnutí požadované podpory pořadateli akce ze strany 
města a Služby města Jindřichův Hradec s.r.o.

2. schvaluje
trasu průjezdu městem, která povede pěší zónou po trase Svatojánská – Štítného – Panská po 
startu soutěže a po trase Panská – Štítného – Svatojánská před cílem soutěže viz přiložený 
plánek. Tento souhlas nenahrazuje rozhodnutí příslušných správních orgánů.

3. schvaluje
převzetí záštity starostou města Ing. Janem Mlčákem, MBA, ÚAMK South Bohemia Rally Club, K. 
Světlé 2238/2, 370 04 České Budějovice, IČO: 049 80 972 a ČK motorsport s. r. o., K. Světlé 
2238/2, 370 04 České Budějovice, IČ: 261 02 811 nad akcí "II. Spring Classic v Jindřichově 
Hradci", která se uskuteční ve dnech 4. - 6. června 2021



4. schvaluje
užití znaku města Jindřichův Hradec ÚAMK South Bohemia Rally Club, K. Světlé 2238/2, 370 04 
České Budějovice, IČO: 049 80 972 a ČK motorsport s. r. o., K. Světlé 2238/2, 370 04 České 
Budějovice, IČ: 261 02 811 na propagačních materiálech spojených s akcí ""II. Spring Classic v 
Jindřichově Hradci", která se uskuteční ve dnech 4. - 6. června 2021

Za správnost vyhotovení




