
USNESENÍ Z 1. SCHŮZE RADY MĚSTA
JINDŘICHŮV HRADEC

KONANÉ DNE 08.01.2020

V Jindřichově Hradci dne 9.1.2020
Usnesení číslo: 1/1R/2020
Určení auditora pro společnost Služby města Jindřichův Hradec s.r.o.

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., ověření (audit) účetní závěrky k 31.12.2019 a 
ověření ostatních informací obsažených ve výroční zprávě za rok 2019 auditorskou společností: 
AUDIT JIH s.r.o., Jindřiš 73, 377 01 Rodvínov, IČ:28061993.

Usnesení číslo: 2/1R/2020
Lesní traktor

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 zadání veřejné zakázky "Lesní traktor", 
dle předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 3/1R/2020
Předložení žádostí do dotačního programu Jihočeského kraje a předložení žádosti o 
poskytnutí individuální dotace od Jihočeského kraje 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
podání uvedených žádostí do dotačního programu Jihočeského kraje Podpora kultury, opatření č. 
1 Podpora kultury:
- Jindřichohradecká činohra
- XXVI. Slavnosti Adama Michny z Otradovic

2. schvaluje
podání žádosti o poskytnutí individuální dotace Jihočeského kraje na akci "Opera na Státním 
hradu a zámku v Jindřichově Hradci"

Usnesení číslo: 4/1R/2020
Projednání uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor na společenský sál v KD Střelnice 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy v KD Střelnice mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 
01 Jindřichův Hradec a Taneční školou Radka Vondřejce a Ing. Jany Bednářové z.s., 

, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 6, IČ 04082150 za účelem uspořádání 
tanečních kurzů, které se uskuteční ve dnech 20.1., 27.1., 3.2., 10.2., 17.2., 2.3., 9.3., 16.3. a 
23.3.2020.

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



Usnesení číslo: 5/1R/2020
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o výkonu funkce jednatele - SMJH

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
uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o výkonu funkce jednatele ze dne 9. 6. 2016 mezi společností 
Služby města Jindřichův Hradec s.r.o., IČ 26043335, se sídlem Jiráskovo předměstí 1007/III, 377 
01 Jindřichův Hradec a panem Ing. Ivo Ježkem, dle předloženého návrhu, a to s účinností od 1. 
1. 2020.

Usnesení číslo: 6/1R/2020
Žádost o záštitu nad konferencí Města budoucnosti 2020 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
převzetí záštity starostou města Ing. Stanislavem Mrvkou nad celostátní konferencí Města 
budoucnosti 2020, kterou bude pořádat 23. 4. 2020 firma Bonafide Group, SE, Wolkerova 
965/15, Bubeneč, 160 00 Praha 6, IČ: 29040621.

2. schvaluje
užití znaku města Jindřichův Hradec na propagačních materiálech spojených s celostátní 
konferencí Města budoucnosti 2020, kterou bude 23. 4. 2020 pořádat firma Bonafide Group, SE, 
Wolkerova 965/15, Bubeneč, 160 00 Praha 6, IČ: 29040621.

Usnesení číslo: 7/1R/2020
Žádost o záštitu nad výstavou historických vozidel

Rada města po projednání:

1. schvaluje
převzetí záštity starostou města Ing. Stanislavem Mrvkou nad výstavou historických vozidel 
spojenou s orientační soutěží Veteráni Jindřichohradecka. Obě akce pořádá dne 30. 5. 2020 
Jihočeský Autoklub, VCC Jindřichův Hradec v AČR, IČO 720 58 340.

2. schvaluje
užití znaku města Jindřichův Hradec na propagačních materiálech spojených s výstavou 
historických vozidel a orientační soutěží Veteráni Jindřichohradecka. Obě akce pořádá dne 30. 5. 
2020 Jihočeský Autoklub, VCC Jindřichův Hradec v AČR, IČO 720 58 340.

Usnesení číslo: 8/1R/2020
Uzavření Dohody o narovnání

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření Dohody o narovnání mezi městem Jindřichův Hradec, na straně jedné a panem 

, nar. , bytem , 378 21 Kardašova Řečice a 
společností GLOBAL PROJEKT JIH s.r.o., se sídlem Sídliště T. G. Masaryka 681, 378 21 Kardašova 
Řečice, IČ: 251 71 828,na straně druhé, dle předloženého návrhu

Usnesení číslo: 9/1R/2020
Zvukový informační nosič DARUMA CITY VOICE 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o obchodní spolupráci ze dne 2.7. 2001 mezi městem 
Jindřichův Hradec a firmou DARUMA spol. s r.o., sídlo Zelinářská 10, 301 00 Plzeň, IČ: 



16736842, dle předloženého návrhu

2. schvaluje
uzavření Kupní smlouvy o prodeji použité věci mezi městem Jindřichův Hradec a firmou DARUMA 
spol. s r.o., sídlo Zelinářská 10, 301 00 Plzeň, IČ: 16736842, dle předloženého návrhu

3. schvaluje
uzavření Pozáruční servisní smlouvy mezi městem Jindřichův Hradec a firmou DARUMA spol. s 
r.o., sídlo Zelinářská 10, 301 00 Plzeň, IČ: 16736842, dle předloženého návrhu

Usnesení číslo: 10/1R/2020
Smlouva o vedení běžného účtu, smlouva o přímém bankovnictví a smlouva o předávání 
hotovosti - Komerční banka a.s.

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení a vedení běžného účtu mezi Městem Jindřichův Hradec a Komerční 
bankou a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ 45317054 dle 
předloženého návrhu

2. schvaluje
uzavření Smlouvy o přímém bankovnictví mezi Městem Jindřichův Hradec a Komerční bankou a. 
s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ 45317054 dle předloženého návrhu

3. schvaluje
uzavření Univerzální smlouvy o předávání hotovosti v obalech mezi Městem Jindřichův Hradec a 
Komerční bankou a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ 45317054 dle 
předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 11/1R/2020
Uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání v čp. 160/I, nám. Míru, Jindřichův 
Hradec – realizace záměru

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání dle schváleného vzoru v čp. 160/I, 
nám. Míru, Jindřichův Hradec o velikosti 77,34 m² mezi městem J. Hradec a , 

, 394 70 Kamenice nad Lipou, IČ: 07147287 na dobu neurčitou za cenu 2 
590,-Kč/m²/rok vč. DPH za účelem zřízení butiku s tím, že nájemce v případě potřeby zajistí 
rekolaudaci prostoru sloužícího k podnikání pro svůj záměr, případné stavební úpravy provede 
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.

Usnesení číslo: 12/1R/2020
Žádost o souhlas s podáním žádosti o dotaci Jihočeského kraje – 2. ZŠ

Rada města po projednání:

1. schvaluje
podání žádosti o dotaci Jihočeského kraje z dotačního programu Environmentální vzdělávání, 
výchova a osvěta (EVVO), opatření 2 – Cílená podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a 
osvěty ve školách na projekt „Příroda České Kanady“ ve výši 53 290,- Kč

Usnesení číslo: 13/1R/2020
Přístavba objektu 2. MŠ Hvězdárna - návrh dodatku č.1 ke smlouvě o dílo 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 0345/2019 mezi městem Jindřichův Hradec a 



společností ORDYS s.r.o., Ke Mlýnu 190, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 05006309, dle 
předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 14/1R/2020
Návrh zadání veřejné zakázky z ORJ 40 - Rekonstrukce křižovatky Miřiovského – Pražská - 
Gymnazijní, Jindřichův Hradec 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
návrh zadání veřejné zakázky z ORJ 40
Rekonstrukce křižovatky Miřiovského – Pražská - Gymnazijní, Jindřichův Hradec
dle předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 15/1R/2020
Návrh zadání veřejné zakázky z ORJ 40 - Rekonstrukce ulice Kostelní, Jindřichův Hradec - 2. 
etapa

Rada města po projednání:

1. schvaluje
návrh zadání veřejné zakázky z ORJ 40
Rekonstrukce ulice Kostelní, Jindřichův Hradec - 2. etapa
dle předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 16/1R/2020
Pronájem části pozemku p.č. 1243, k.ú. Jindřichův Hradec - záměr

Rada města po projednání:

1. bere na vědomí
ukončení smlouvy o nájmu pozemku uzavřené mezi Městem J.Hradec a , 
Praha na část pozemku p.č. 1243 ostatní plocha o výměře 1,81m2, k.ú. Jindřichův Hradec, za 
účelem umístění obslužné šachty s výtahem, zakryté kovovým poklopem, určené k provozování 
nemovitosti čp. 142/I.

2. schvaluje
záměr pronájmu části pozemku p.č. 1243 ostatní plocha o výměře 1,81m2, obec i k.ú. Jindřichův 
Hradec, který je ve vlastnictví města Jindřichův Hradec, za účelem umístění obslužné šachty s 
výtahem, zakryté kovovým poklopem, určené k provozování nemovitosti čp. 142/I Jiřímu 
Švihálkovi, IČ: 11331631, se sídlem nám. Míru 142/I, Jindřichův Hradec. Výše nájemného činí 
500,-Kč/rok s možností jednostranného navýšení nájemného na výši v místě a čase obvyklou a o 
inflaci. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.

Usnesení číslo: 17/1R/2020
Pronájem části pozemku p.č.543, k.ú. Horní Žďár u Jindřichova Hradce - záměr 

Rada města po projednání:

1. bere na vědomí
ukončení smlouvy o nájmu pozemku uzavřené mezi Městem J.Hradec a , 
Jindřichův Hradec na část pozemku p.č. 543 ostatní plocha o výměře 10m2, k.ú. Horní Žďár u 
Jindřichova Hradce, za účelem užívání jako dvorek.

2. schvaluje
záměr pronájmu části pozemku p.č. 543, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 10m2, 
k.ú. Horní Žďár u Jindřichova Hradce za účelem užívání jako dvorek panu  nar. 

, . Výše nájemného činí 500,-Kč/rok s možností jednostranného navýšení 
nájemného na výši v místě a čase obvyklou a o inflaci. Smlouva bude uzavřena na dobu 
neurčitou.



Usnesení číslo: 18/1R/2020
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku - P-atelier JH s.r.o., J.Hradec - záměr

Rada města po projednání:

1. schvaluje
záměr uzavřít dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu pozemku, uzavřené dne 28.2.2011 mezi městem 
J.Hradec a P-atelierem JH s.r.o., IČ: 26033194, se sídlem Nádražní 249/II, J.Hradec s tím, že 
tímto dodatkem č. 1 bude u pozemku p.č. 1722/1 zahrada změněna pronajatá výměra z 
původních 298m2 na 261m2 (zahrada - 115m2, parkování automobilů - 146m2) k.ú. Jindřichův 
Hradec a sníženo nájemné o 1399,-Kč/rok.

Usnesení číslo: 19/1R/2020
Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu pozemku - , J.Hradec - záměr

Rada města po projednání:

1. schvaluje
záměr uzavřít, s účinností od 1.1.2020, dodatek č.3 ke smlouvě o nájmu pozemku, uzavřené dne 
20.5.2004 v platném znění mezi městem J.Hradec a , J.Hradec s tím, že 
tímto dodatkem č. 3 bude u pozemku p.č. 208/34 trvalý travní porost změněna pronajatá výměra 
z původních 342m2 na 329m2, k.ú. Horní Žďár u Jindřichova Hradce a sníženo nájemné o 
29,-Kč/rok.

Usnesení číslo: 20/1R/2020
Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu pozemku - , Matná - záměr

Rada města po projednání:

1. schvaluje
záměr uzavřít, s účinností od 1.1.2020, dodatek č.3 ke smlouvě o nájmu pozemku, uzavřené dne 
26.1.2004 v platném znění mezi městem J.Hradec a   s tím, že 
tímto dodatkem č. 3 budou z předmětu nájmu vyjmuty pozemky p.č. 47/2, p.č. 9/5 a p.č. 9/4 
vše k.ú. Matná (zůstává p.č. 10/6 zahrada o výměře 962m2) a sníženo nájemné o 1588,-Kč/rok.

Usnesení číslo: 21/1R/2020
Uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu pozemku - , Radouňka - záměr

Rada města po projednání:

1. schvaluje
záměr uzavřít, s účinností od 1.1.2020, dodatek č.4 ke smlouvě o nájmu pozemku, uzavřené dne 
11.12.2006 v platném znění mezi městem J.Hradec a ,  s 
tím, že tímto dodatkem č. 4 bude:
- změněno p.č. z 2213 na p.č. 2213/1 trvalý travní porost, k.ú. Radouňka
- změněna pronajatá výměra z původních 700m2 na 600m2 - užívaná jako zahrada
- sníženo nájemné o 450,-Kč/rok

Usnesení číslo: 22/1R/2020
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - obnova sítě NN Dolní Skrýchov

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům p. č. 93/12 ostatní plocha, ostatní 
komunikace a p. č. 245/8 ostatní plocha, ostatní komunikace, p. č. 88/1 trvalý travní porost, p. 
č. 230/2 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 232 ostatní plocha, ostatní komunikace, p. č. 
245/7 ostatní plocha, ostatní komunikace, p. č. 245/9 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 
245/10, ostatní plocha, ostatní komunikace a p. č. 254 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše k. 
ú. Dolní Skrýchov, obec Jindřichův Hradec, mezi městem Jindřichův Hradec, IČ 00246875, 
Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec (jako povinný) a E.ON Distribuce, a.s., 
F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ 28085400 (jako oprávněná), spočívající v právu 
umístění stavby podzemního vedení NN, 2 pilířů a 1 rozpojovací skříně.



Věcné břemeno je zřizováno za jednorázovou úplatu ve výši 121 846,-- Kč + příslušná sazba DPH 
v rozsahu GP č. 362-396/2019
Smlouva bude uzavřena dle schváleného vzoru.

Usnesení číslo: 23/1R/2020
Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti - vodovodní přípojka - letní tábor Osika, k. ú. Albeř

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti - uložení vodovodní přípojky v pozemku p. č. 555/7 
ostatní plocha, silnice, dle GP č. 447-109/2019 obec Nová Bystřice, k. ú. Albeř, mezi Správou a 
údržbou silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, České Budějovice, IČ 70971641 (jako 
povinný) a městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec, IČ 00246875 (jako 
oprávněný)
Služebnost je zřizována bezúplatně v rozsahu GP č. 447-109/2019
Smlouva o zřízení služebnosti je vyhotovena dle předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 24/1R/2020
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - podzemní vedení NN J. Hradec

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k části pozemku p. č. 4161/5, ostatní plocha, 
silnice, obec i k. ú. Jindřichův Hradec, mezi městem Jindřichův Hradec, IČ 00246875, Klášterská 
135/II, 377 22 Jindřichův Hradec (jako povinným) a E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 
2151/6, 370 49 České Budějovice (jako oprávněným), spočívající v právu umístění stavby 
podzemního vedení NN, provozování, provádění oprav a případného odstranění stavby. 
Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 14 361-- Kč + příslušná sazba DPH, 
v rozsahu GP č. 5143-396/2019 
Smouva bude uzavřena dle schváleného vzoru

Usnesení číslo: 25/1R/2020
Zařazení provozovny obchod, Děbolín 105, 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 08622272 pro provozovnu obchod na 
adrese Děbolín 105, 377 01 Jindřichův Hradec s účinností od 15. 1. 2020.
Smlouva bude uzavřena dle schváleného vzoru.

Usnesení číslo: 26/1R/2020
Zařazení Vzdělávacího a kulturního centra Jindřichův Hradec, p.o. 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 Vzdělávacím a kulturním centrem Jindřichův Hradec, p. o., Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův 
Hradec, IČ 08523495 pro provozovny Muzeum fotografie a moderních obrazových médií, na 
adrese Kostelní 20/I, 377 01 Jindřichův Hradec, Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel, na 
adrese Dobrovského 202/I, 377 01 Jindřichův Hradec a Hvězdárna a planetárium prof. Františka 
Nušla, na adrese Hvězdná 51/V, 377 01 Jindřichův s účinností od 1. 1. 2020.
Smlouva bude uzavřena dle schváleného vzoru.



Usnesení číslo: 27/1R/2020
Návrh výše úhrad za poukázky na stravování zaměstnanců

Rada města po projednání:

1. schvaluje
v souvislosti se změnou výše příspěvku na stravování ze sociálního fondu města výši úhrad za 
poukázky na stravování z provozních výdajů zaměstnavatele a od zaměstnanců od 1. ledna 2020 
podle předloženého návrhu

Usnesení číslo: 28/1R/2020
Návrh zadání veřejné zakázky z ORJ 14 - nákup nábytku do nové třídy 2. mateřské školy 
Jindřichův Hradec III, Jáchymova 209 – odloučené pracoviště Havlíčkova 175

Rada města po projednání:

1. schvaluje
zadání veřejné zakázky na nákup nábytku do nové třídy 2. mateřské školy Jindřichův Hradec III, 
Jáchymova 209 – odloučené pracoviště Havlíčkova 175, dle předloženého návrhu, včetně komisí 
na otevírání obálek a na vyhodnocení podaných nabídek

Usnesení číslo: 29/1R/2020
Žádost o souhlas s podáním žádostí do dotačních programů Jihočeského kraje - Vzdělávací a 
kulturní centrum Jindřichův Hradec, p.o.

Rada města po projednání:

1. schvaluje
organizaci Vzdělávací a kulturní centrum Jindřichův Hradec, p.o., se sídlem Klášterská 135/II, 
Jindřichův Hradec, IČ: 08523495 podání žádostí o poskytnutí dotací Jihočeského kraje v rámci 
dotačních programů:
1)Podpora práce s dětmi a mládeží ( mimo oblast sportu), opatření č. 2 - Pravidelná zájmová 
činnost a zájmové vzdělávání,
2)Podpora kultury, opatření č. 1 - Podpora kultury
3)Podpora muzeí a galerií, opatření č. 1 - Úpravy v expozicích a opatření č. 2 - Propagace muzeí 
a galerií
dle předloženého návrhu




