
USNESENÍ Z 12. SCHŮZE RADY MĚSTA
JINDŘICHŮV HRADEC

 
KONANÉ DNE 12.04.2021

V Jindřichově Hradci dne 13.4.2021
Usnesení číslo: 257/12R/2021 
Návrh na zhodnocení volných finančních prostředků

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s uložením 50 mil. Kč do produktu J&T COMBI pro právnické osoby s dobou trvání 12 měsíců u J&T Banky
a.s., IČ 47115378, se sídlem Pobřežní 14, 186 00 Praha 8 a s uzavřením příslušných smluv.

2. souhlasí
s uložením finančních prostředků ve výši 50 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.

3. požaduje
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí.

Usnesení číslo: 258/12R/2021 
Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce – Farní charita

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření dodatku č. 2 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 30. 4. 2021

Usnesení číslo: 259/12R/2021 
Prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 14 v č.p. 24/V

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě na byt číslo 14 v č.p. 24/V, ul. Kosmonautů, Jindřichův Hradec
mezi městem Jindřichův Hradec a na dobu určitou, a to do 31. 7. 2021

Usnesení číslo: 260/12R/2021 
Prodloužení funkčního období ředitelky Základní školy Jindřichův Hradec III, Vajgar 592

Rada města po projednání:

1. schvaluje
v souladu s § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, nevyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo
ředitele/ky příspěvkové organizace Základní škola Jindřichův Hradec III, Vajgar 592, IČ 70876908

Usnesení číslo: 261/12R/2021 
Návrh na poskytnutí finančních dotací na činnost sportovním a tělovýchovným organizacím z rozpočtu
města Jindřichův Hradec na rok 2021

Rada města po projednání:

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



1. bere na vědomí
protokol hodnocení Sportovní komise rady města Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu
sportu – opatření č. 1, 2, 4 a 5 ze dne 24. března 2021

2. souhlasí
s poskytnutím finančních dotací z ORJ 14 – Odbor školství z 1. výzvy Dotačního programu města Jindřichův
Hradec na podporu sportu v roce 2021 - Opatření č. 1 dle předloženého návrhu – příloha č. 1

3. souhlasí
s poskytnutím finančních dotací z ORJ 14 – Odbor školství z 1. výzvy Dotačního programu města Jindřichův
Hradec na podporu sportu v roce 2021 - Opatření č. 2 dle předloženého návrhu – příloha č. 1

4. souhlasí
se zněním veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v rámci Opatření č. 2 Dotačního programu města
Jindřichův Hradec na podporu sportu v roce 2021 dle předloženého návrhu

5. souhlasí
s poskytnutím finančních dotací z ORJ 14 – Odbor školství z 1. výzvy Dotačního programu města Jindřichův
Hradec na podporu sportu v roce 2021 - Opatření č. 4 dle předloženého návrhu – příloha č. 1

6. souhlasí
s poskytnutím finančních dotací z ORJ 14 – Odbor školství z 1. výzvy Dotačního programu města Jindřichův
Hradec na podporu sportu v roce 2021 - Opatření č. 5 dle předloženého návrhu – příloha č. 1

7. požaduje
návrh na poskytnutí dotací dle přílohy č. 1 předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí

Usnesení číslo: 262/12R/2021 
Návrh dodavatele VZMR z ORJ 14 – Rekonstrukce sociálního zařízení pro zaměstnance školní jídelny ZŠ
Jindřichův Hradec II, Jarošovská 746

Rada města po projednání:

1. schvaluje
zadání veřejné zakázky malého rozsahu z ORJ 14 – Odbor školství na rekonstrukci sociálního zařízení pro
zaměstnance školní jídelny ZŠ Jindřichův Hradec II, Jarošovská 746 firmě MOUČKA PS s.r.o., K pérovně
1610, 10200 Praha, IČ: 26061171 za cenu 319 099,31 Kč s DPH se lhůtou realizace 27 dnů

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

Usnesení číslo: 263/12R/2021 
Návrh dodavatele VZMR z ORJ 14 – Nový povrch na příjezdové komunikaci ke školní kuchyni Základní
školy Jindřichův Hradec III, Vajgar 692

Rada města po projednání:

1. schvaluje
zadání veřejné zakázky malého rozsahu z ORJ 14 – Odbor školství na nový povrch na příjezdové komunikaci
ke školní kuchyni Základní školy Jindřichův Hradec III, Vajgar 692 firmě VIALIT SOBĚSLAV spol. s r. o., Na
Švadlačkách 478, 39201 Soběslav, IČ: 14504456 za cenu 1 175 087,71 Kč s DPH se lhůtou realizace 31 dnů

2. schvaluje
uzavření smlouvy o dílo s vybraným účastníkem zadávacího řízení firmou VIALIT SOBĚSLAV spol. s r. o. dle
schváleného vzoru

Usnesení číslo: 264/12R/2021 
Návrh zadání veřejné zakázky z ORJ 40 – Rekonstrukce základní školy Jindřichův Hadec III, Vajgar 692

Rada města po projednání:



1. schvaluje
návrh zadání a vzorové smlouvy o dílo veřejné zakázky z ORJ 40 Rekonstrukce základní školy Jindřichův
Hadec III, Vajgar 692 dle předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 265/12R/2021 
ČOV a kanalizace Děbolín - návrh darovací smlouvy

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy mezi Městem Jindřichův Hradec a ,

, 377 01 Jindřichův Hradec dle předloženého návrhu.

2. požaduje
předložit bod č.1 zastupitelstvu města k projednání.

Usnesení číslo: 266/12R/2021 
Poskytnutí individuální dotace na podporu výstavby technické a dopravní infrastruktury nových
rodinných domů

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s poskytnutím dotace na podporu výstavby technické a dopravní infrastruktury pro nové rodinné domy pro
pana , trvale bytem , 377 01 Jindřichův Hradec na projekt „Tlaková
splašková kanalizace k.ú. Radouňka p.č. 711/1, 93/56, 94/1“ v částce 87 953 Kč.

2. souhlasí
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace v částce 87 953,- Kč mezi městem Jindřichův
Hradec a panem , trvale bytem , 377 01 Jindřichův Hradec na
projekt „Tlaková splašková kanalizace k.ú. Radouňka p.č. 711/1, 93/56, 94/1“ dle předloženého vzoru.

3. požaduje
předložit body 1 a 2 zastupitelstvu města k rozhodnutí.

Usnesení číslo: 267/12R/2021 
Zadání VZMR z ORJ 02 – Revitalizace zeleně městského hřbitova – 1. etapa, Jindřichův Hradec

Rada města po projednání:

1. schvaluje
zadání veřejné zakázky malého rozsahu z ORJ 02 Revitalizace zeleně městského hřbitova – 1. etapa,
Jindřichův Hradec účastníkovi řízení firmě , 378 02 Plavsko 214 IČ 04183169 za
cenu 210 896,00 Kč bez DPH.

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

Usnesení číslo: 268/12R/2021 
Návrh rozpočtového opatření č. 9/2021 – Lokální biocentrum LBC 18

Rada města po projednání:

1. schvaluje
rozpočtového opatření č. 9/2021 kterým se
- zvýší rozpočet příjmů v ORJ 2 Odbor životního prostředí, v části Přijaté transfery, položka Lokální
biocentrum LBC 18 o částku 1,- Kč,
- zvýší rozpočet výdajů v ORJ 41 Odbor finanční, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 1,- Kč,
- sníží rozpočet výdajů na akci v ORJ 2 Odbor životního prostředí, v části Lokální biocentrum LBC 18, položka
Nákup ostatních služeb o částku 11.698,- Kč,
- zvýší rozpočet výdajů v ORJ 2 Odbor životního prostředí, v části Lokální biocentrum LBC 18, zařazením



položky Nákup ostatních služeb bez účelového znaku o částku 11.698,- Kč.

Usnesení číslo: 269/12R/2021 
Prodej pozemku p.č. 3831/1, obec i k.ú. Jindřichův Hradec - realizace

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s prodejem pozemku p.č. 3831/1, zahrada, o výměře 278 m², který byl oddělen geometrickým plánem č.
5282-33/2021 z pozemku p.č 3831/1, zahrada o výměře 427 m², vše obec i k.ú. Jindřichův Hradec 

 bytem  Jindřichův Hradec za celkovou kupní cenu 279 668,-- Kč včetně
DPH.
Smlouva bude uzavřena dle schváleného vzoru.

2. požaduje
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí

Usnesení číslo: 270/12R/2021 
Uzavření dodatku č.8 ke smlouvě o nájmu pozemku - BOHEMIA VITAE Jindřichův Hradec, a.s. -
realizace záměru

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření dodatku č. 8 dle předloženého návrhu, ke smlouvě o nájmu pozemku, uzavřené dne 20.6.2005 v
platném znění mezi městem J.Hradec, IČ: 00246875, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec a BOHEMIA
VITAE Jindřichův Hradec, a.s., Jarošov na Nežárkou 239,IČ: 48201987 s tím, že tímto dodatkem č.8 se
předmět nájmu rozšiřuje o pozemek p.č. 2153, orná půda o výměře 24572m2, k.ú. Radouňka a navyšuje
nájemné o 6.143,-Kč/rok.

Usnesení číslo: 271/12R/2021 
Prodej části pozemku p.č. 1383, k.ú. Otín u J. Hradce - záměr

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s přijetím záměru prodat část pozemku p. č. 1383, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře cca 813 m²,
vlastníkovi nemovitostí zapsaných na LV č. 3452, vše obec Jindřichův Hradec, k.ú. Otín u Jindřichova Hradce
za těchto podmínek: 
- za cenu stanovenou znaleckým posudkem jako cena v místě a čase obvyklá 
- 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
- upozorňujeme, že na předmětné části pozemku vázne věcné břemeno uložení vodovodní a kanalizační
přípojky pro oprávněný pozemek p.č. st. 31/2, obec J. Hradec, k.ú. Otín u J. Hradce 
- upozorňujeme, že v pozemku p.č. 1383 je uloženo nadzemní vedení nízkého napětí
- žadatel uhradí veškeré náklady se smlouvou spojené
- prodávající má právo od smlouvy odstoupit v případě, že kupní cena a náklady se smlouvou spojené
nebudou kupujícím uhrazeny včas a řádně
- kupní cena bude uhrazena do 30ti dnů od podpisu smlouvy

2. požaduje
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí

Usnesení číslo: 272/12R/2021 
Prodej části pozemku p. č. 2067/1 k. ú. J. Hradec - záměr

Rada města po projednání:

1. nesouhlasí
s přijetím záměru prodat část pozemku p. č. 2067/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře cca 70



m2, obec i k.ú. Jindřichův Hradec

2. požaduje
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí

Usnesení číslo: 273/12R/2021 
Prodej částí pozemku p.č. 1074/10, obec J. Hradec, k.ú. Děbolín - záměr

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s přijetím záměru prodat část pozemku p.č. 1074/10, orná půda, o výměře cca 5710 m², obec Jindřichův
Hradec, k.ú. Děbolín s cílem získat vhodného zájemce, který by zabezpečil rozparcelování na cca 4-5 RD a
vybudování související infrastruktury, a to v dohledném časovém horizontu tak, aby výstavba respektovala
regulativy dané platnou územně plánovací dokumentací, za těchto podmínek:
- obálkovou metodou za minimální kupní cenu ve výši 550,- Kč/m² bez DPH tj. 665,- Kč/m² včetně DPH, 
- požadujeme rozparcelování na cca 4-5 RD, vybudování ZTV, přičemž je nutné respektovat dopravní
napojení ze silnice III/14810, a navrhnout ho tak, aby plynule navazovalo na již navrženou komunikaci v
přilehlém území, 
- upozorňujeme, že pozemek je dotčen ochranným pásmem komunikace, ochranným pásmem vodovodního
přivaděče a plynovodu, je v něm uložen telekomunikační kabel a část pozemku zasahuje do meliorovaných
ploch, 
- po schválení v zastupitelstvu města bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě,
- žadatel uhradí zálohu na kupní cenu ve výši 50% kupní ceny nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu
smlouvy o budoucí kupní smlouvě
- prodej se uskuteční až po vydání stavebního povolení nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy, kterou bude
pravomocně povolena výstavba komunikací a inženýrských sítí a po zpracování geometrického plánu, kterým
bude upřesněna výměra předmětu převodu, město předpokládá, že předmětem převodu nebude část
pozemku určená pro komunikační napojení
- projekt na výstavbu inženýrských sítí a komunikace bude zpracován a předložen k odsouhlasení městu
nejpozději do 1 roku od uzavření budoucí kupní smlouvy, 
- stavební povolení bude vydáno nejpozději do 2 let od uzavření budoucí kupní smlouvy,
- nedodržení termínů může být důvodem k ukončení budoucí kupní smlouvy bez nároku na jakoukoliv
náhradu vynaložených finančních prostředků na projektovou dokumentaci a s tím související stavební řízení
- upozorňujeme, že na předmětnou část pozemku je uzavřená nájemní smlouva na dobu určitou do
30.4.2024

2. souhlasí
s přijetím záměru prodat část pozemku p.č. 1074/10, orná půda, o výměře cca 90 m², obec Jindřichův
Hradec, k.ú. Děbolín manželům , bytem , Jindřichův Hradec za
těchto podmínek:
- za cenu 550,- Kč/m² (plnění je osvobozeno od DPH)
- 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
- žadatel uhradí veškeré náklady se smlouvou spojené
- prodávající má právo od smlouvy odstoupit v případě, že kupní cena a náklady se smlouvou spojené
nebudou kupujícím uhrazeny včas a řádně
- kupní cena bude uhrazena do 30ti dnů od podpisu smlouvy

3. požaduje
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí

Usnesení číslo: 274/12R/2021 
Úplatný převod pozemku p.č. 3327/18, k.ú. J. Hradec od ÚZSVM

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s uzavřením Kupní smlouvy mezi městem Jindřichův Hradec (jako kupujícím) a ČR – Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město (jako
prodávajícím) na převod pozemku p.č. 3327/18, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 884 m², obec i k.ú.
Jindřichův Hradec, dle předloženého návrhu.
Kupní cena ve výši 416.400,- Kč bude hrazena z ORJ 39.



2. požaduje
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí

Usnesení číslo: 275/12R/2021 
Návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k pozemkům p. č.
3686/3 k. ú. J. Hradec a p. č. 740/5 k. ú. Radouňka od ÚZSVM

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva mezi městem
Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec, IČ 00246875 a ČR - Úřadem pro zastupování státu
ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2, na budoucí převod pozemku
p. č. 3686/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, obec i k. ú. Jindřichův Hradec a pozemku p. č. 740/5,
ostatní plocha, jiná plocha, obec J. Hradec, k. ú. Radouňka. 
Budoucí smlouva bude uzavřena dle předloženého návrhu.

2. požaduje
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí

Usnesení číslo: 276/12R/2021 
Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě - veřejné osvětlení akce "Děbolín - obnova VO směr k
rozhledně a Matné"

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, dle předloženého návrhu, k pozemku p. č. 22, ostatní
plocha, manipulační plocha, obec Jindřichův Hradec, k. ú. Děbolín, spočívající v uložení kabelového vedení a
uzemnění veřejného osvětlení; vybudovaného v rámci stavby "Děbolín - obnova VO směr k rozhledně a
Matné" mezi městem Jindřichův Hradec, IČ 00246875, Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec (jako
oprávněným) a , trvale bytem , České Budějovice (jako povinným). 
Služebnost bude zřízena bezúplatně a v rozsahu geometrického plánu č. 470-199/2020.

2. schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, dle předloženého návrhu, k pozemkům p. č. 15/1,
zahrada, p. č. 15/6, ostatní plocha, zeleň a p. č. st.87, zastavěná plocha a nádvoří, vše obec Jindřichův
Hradec, k. ú. Děbolín, spočívající v uložení kabelového vedení a uzemnění veřejného osvětlení a stožár
veřejného osvětlení, vybudovaného v rámci stavby "Děbolín - obnova VO směr k rozhledně a Matné" mezi
městem Jindřichův Hradec, IČ 00246875, Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec (jako oprávněným) a

, oba trvale bytem , Jindřichův Hradec (jako povinnými).
Služebnost bude zřízena bezúplatně v rozsahu geometrického plánu č. 470-199/2020.

3. schvaluje
uzavření smlouvy zřízení služebnosti inženýrské sítě, dle předloženého návrhu, k pozemku p. č. 15/2,
zahrada, obec Jindřichův Hadec, k.ú. Děbolín, spočívající v uložení kabelového vedení, uzemnění veřejného
osvětlení, vybudovaného v rámci stavby "Děbolín - obnova VO směr k rozhledně a Matné" mezi městem
Jindřichův Hradec, IČ 00246875, Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec (jako oprávněným) a manž.

, oba trvale bytem  Jindřichův Hradec (jako povinnými).
Služebnost bude zřízena bezúplatně v rozsahu geometrického plánu č. 470-199/2020.

4. schvaluje
uzavření smlouvy zřízení služebnosti inženýrské sítě, dle předloženého návrhu, k pozemku p. č. 14/7, ostatní
plocha, ostatní komunikace, obec Jindřichův Hradec, k. ú. Děbolín , spočívající v uložení kabelového vedení a
uzemnění veřejného osvětlení a stožár veřejného osvětlení, vybudovaného v rámci stavby Děbolín - obnova
VO směr k rozhledně a Matné" mezi městem Jindřichův Hradec, IČ 00246875, Klášterská 135/II, 377 22
Jindřichův Hradec (jako oprávněným) a , oba bytem 

 Jindřichův Hradec (jako povinnými). 
Služebnost bude zřízena bezúplatně v rozsahu geometrického plánu č. 470-199/2020.

5. schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, dle předloženého návrhu, k pozemku p. č. st. 25,
zastavěná plocha a nádvoří obec Jindřichův Hradec, k. ú. Děbolín, spočívající v uložení kabelového vedení a
uzemnění veřejného osvětlení a stožár veřejného osvětlení, vybudovaného v rámci stavby "Děbolín - obnova
VO směr k rozhledně a Matné" mezi městem Jindřichův Hradec, IČ 00246875, Klášterská 135/II, 377 22



Jindřichův Hradec (jako oprávněným) a , bytem , Jindřichův Hradec (jako
povinnými). 
Služebnost bude zřízena bezúplatně v rozsahu geometrického plánu č. 470-199/2020.

Usnesení číslo: 277/12R/2021 
Nabídka na odkoupení tenisového areálu v Jindřichově Hradci

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec, IČ
246875 (jako kupujícím) a Teniscentrem Jindřichův Hradec s.r.o., se sídlem Röschova 1304/II, 377 01
Jindřichův Hradec, IČ 26091178 (jako kupujícím), dle předloženého návrhu.
Kupní cena ve výši 7 935 160,- Kč bude hrazena z ORJ 39.

2. požaduje
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí

Usnesení číslo: 278/12R/2021 
Uložení plynovodních přípojek (J. Hradec, Václavská) do pozemků 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 částí pozemků p.č. 4300, ost. plocha, ost. komunikace, p.č. 4301/1, ost.
plocha, ost. komunikace a p.č. 4299/1, ost. plocha, ost. komunikace, vše k.ú. Jindřichův Hradec, které jsou
ve vlastnictví města J. Hradec pro stavbu: „J. Hradec, Václavská čp.76 - plynovodní přípojka“ a uzavření
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti plynovodního vedení dle schváleného vzoru s investorem
stavby , oba bytem , 377 01 Jindřichův Hradec za
podmínky:
- koordinace stavby stanovené odborem rozvoje a provedení zemních prací firmou, která realizuje 
rekonstrukci – zhutnění zásypů
- dodržení odstupové vzdálenosti 2m od pláště studně 
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 plynovodní přípojky do částí pozemků p.č. 4300, ost. plocha, ost. komunikace, p.č. 4301/1, ost.
plocha, ost. komunikace a p.č. 4299/1, ost. plocha, ost. komunikace, vše k.ú. Jindřichův Hradec, které jsou
ve vlastnictví města J. Hradec pro stavbu: „J. Hradec, Václavská čp.68 - 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 za
podmínky:
- koordinace stavby stanovené odborem rozvoje a provedení zemních prací firmou, která realizuje 
rekonstrukci – zhutnění zásypů
- dodržení odstupové vzdálenosti 2m od pláště studně 
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.

3. schvaluje
uložení plynovodních přípojek na náklady žadatelů, v průběhu „Rekonstrukce ul. Václavská, JH – 3. etapa“
do části pozemků p.č. 4300, ost. plocha, ost. komunikace, p.č. 4301/1, ost. plocha, ost. komunikace a p.č.
4299/1, ost. plocha, ost. komunikace, vše k.ú. Jindřichův Hradec a uzavření příslušných smluv o zřízení
služebnosti plynovodního vedení, dle schváleno vzoru, za podmínky:
- koordinace stavby stanovené odborem rozvoje a provedení zemních prací firmou, která realizuje 
rekonstrukci – zhutnění zásypů
- dodržení odstupové vzdálenosti 2m od pláště studně 
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.

Usnesení číslo: 279/12R/2021 
Zařazení provozovny DDM, Růžová 10/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 organizací Dům
dětí a mládeže, Růžová 10/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 42409152 pro provozovnu DDM na adrese
Růžová 10/II, 377 01 Jindřichův Hradec s účinností od 1.5.2021.
Smlouva bude uzavřena dle schváleného vzoru.

Usnesení číslo: 280/12R/2021 
Zpráva o činnosti komisí Rady města Jindřichův Hradec za rok 2020

Rada města po projednání:

1. bere na vědomí
Zprávu o činnosti komisí Rady města Jindřichův Hradec za rok 2020

Usnesení číslo: 281/12R/2021 
Změna v personálním obsazení výboru pro rozvoj města

Rada města po projednání:

1. bere na vědomí
rezignaci pana Jiřího Fiedlera na funkci člena výboru pro rozvoj města ke dni 13. 2. 2021

2. souhlasí
se zvolením Mgr. Jiřího Třísky členem výboru pro rozvoj města

3. požaduje
předložit zastupitelstvu města k projednání

Usnesení číslo: 282/12R/2021 
Návrh na změnu praxe ve zveřejňování materiálů na jednání zastupitelstva města Jindřichův Hradec

Rada města po projednání:

1. souhlasí
se zveřejňováním podkladových materiálů na jednání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec na webových
stránkách města, a to alespoň 5 dnů před jednáním zastupitelstva města

2. souhlasí
aby byla Radě města Jindřichův Hradec uložena realizace tohoto usnesení bez zbytečného odkladu

3. požaduje
předložit materiál k projednání zastupitelstvu města

Usnesení číslo: 283/12R/2021 
Návrh na vyslovení zániku mandátu zastupitele města Jindřichův Hradec

Rada města po projednání:

1. bere na vědomí
"Návrh na prohlášení zániku mandátu z důvodu nenaplnění formálního i materiálního aspektu občanství v



obci Jindř. Hradec" ze dne 17. 2. 2021

2. nesouhlasí
s vyslovením zániku mandátu zastupitelky paní Milady Petrů z důvodu pozbytí volitelnosti podle § 55 odst. 3
písm. b) zákona č. 491/2001 Sb., zákon o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v
platném znění

3. požaduje
předložit zastupitelstvu města k projednání

Usnesení číslo: 284/12R/2021 
Smlouva o poskytnutí finančního daru - Nadační fond rozvoje města Jindřichův Hradec

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s uzavřením smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 200 000 Kč mezi městem Jindřichův Hradec, jako
dárcem, a Nadačním fondem rozvoje města Jindřichův Hradec, se sídlem Klášterská 135/II, Jindřichův
Hradec, identifikační číslo 135 03 910, jako obdarovaným, dle předloženého návrhu,

2. požaduje
předložit materiál Zastupitelstvu města Jindřichův Hradec k projednání a rozhodnutí.

Usnesení číslo: 285/12R/2021 
Příprava programu 28. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, které se uskuteční dne 28.
dubna 2021

Rada města po projednání:

1. schvaluje
program 28. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, které se uskuteční dne 28. dubna 2021 od
16:00 hod v sále KD Střelnice takto: 

1. Zahájení
2. Schválení návrhové komise a ověřovatelů zápisu 
3. Schválení předloženého programu
4. Smlouva o poskytnutí finančního daru - Nadační fond rozvoje města Jindřichův Hradec
5. Rozpočtová opatření schválená radou
6. Zhodnocení volných finančních prostředků
7. Návrh na poskytnutí finančních dotací na činnost sportovním a tělovýchovným organizacím z rozpočtu
města Jindřichův Hradec na rok 2021
8. Poskytnutí individuální dotace na podporu výstavby technické a dopravní infrastruktury nových rodinných
domů
9. ČOV a kanalizace Děbolín - návrh darovací smlouvy
10. Prodej pozemku p.č. 3831/1, obec i k.ú. Jindřichův Hradec – realizace
11. Prodej části pozemku p.č. 1383, k.ú. Otín u J. Hradce – záměr
12. Prodej částí pozemku p.č. 1074/10, obec J. Hradec, k.ú. Děbolín – záměr
13. Prodej části pozemku p. č. 2067/1 k. ú. J. Hradec – záměr
14. Nabídka na odkoupení tenisového areálu v Jindřichově Hradci
15. Úplatný převod pozemku p.č. 3327/18, k.ú. J. Hradec od ÚZSVM
16. Návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k pozemkům p. č. 3686/3
k. ú. J. Hradec a p. č. 740/5 k. ú. Radouňka od ÚZSVM
17. Změna v personálním obsazení výboru pro rozvoj města
18. Návrh na změnu praxe ve zveřejňování materiálů na jednání zastupitelstva města
19. Návrh na vyslovení zániku mandátu zastupitele města Jindřichův Hradec
20. Diskuse + interpelace
21. Závěr

Usnesení číslo: 286/12R/2021 
Návrh na odvolání vedoucího odboru dopravy

Rada města po projednání:



1. konstatuje
že v návrhu paní Milady Petrů a Ing. Jaroslava Chalupského na odvolání vedoucího odboru dopravy
Městského úřadu Jindřichův Hradec Ing. Zbyňka Heřmana absentují zákonné důvody pro odvolání

 

 

 

Za správnost vyhotovení




