
USNESENÍ Z 2. SCHŮZE RADY MĚSTA
JINDŘICHŮV HRADEC

KONANÉ DNE 15.01.2020

V Jindřichově Hradci dne 16.1.2020
Usnesení číslo: 30/2R/2020
"Zemní práce pro rok 2020"

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 "Zemní 
práce pro rok 2020", dle předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 31/2R/2020
"Užitkové vozidlo - nosič vysokozdvižné plošiny"

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 "Užitkové 
vozidlo - nosič vysokozdvižné plošiny", dle předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 32/2R/2020
Zadání veřejné zakázky -"Rolba - na úpravu ledové plochy"

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., zadání veřejné zakázky "Rolba - na úpravu 
ledové plochy" účastníkovi TT Ice-snow s.r.o., Křeslická 1507/2, Vršovice, 101 00 Praha 10, 
IČ:07087039, za cenu 3.300.000,-Kč bez DPH.

2. schvaluje
uzavření kupní smlouvy s vybraným účastníkem.

Usnesení číslo: 33/2R/2020
Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - Civis novus, z.s.

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Jindřichův Hradec, 
Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 00246875 a spolkem Civis novus, z. s., Na 
Piketě 550/III, 377 01, Jindřichův Hradec, IČ: 02583682, jejímž předmětem je poskytnutí dotace 
na rok 2020 dle schváleného rozpočtu města na rok 2020, dle předloženého návrhu

2. požaduje
předložit Zastupitelstvu města Jindřichův Hradec k rozhodnutí

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



Usnesení číslo: 34/2R/2020
Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - PIVNÍ SLAVNOSTI JH z.s.

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Jindřichův Hradec, 
Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 00246875 a spolkem PIVNÍ SLAVNOSTI JH z.s., 
Na Piketě 550, 377 01 Jindřichův Hradec III, IČ 05066450, jejímž předmětem je poskytnutí 
dotace na rok 2020 dle schváleného rozpočtu města na rok 2020, dle předloženého návrhu

2. požaduje
předložit Zastupitelstvu města Jindřichův Hradec k rozhodnutí

Usnesení číslo: 35/2R/2020
Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - JIHOLEN s.r.o.

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Jindřichův Hradec, 
Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 00246875 a společností JIHOLEN s.r.o., 
Hornoměcholupská 663/141, 109 00 Praha - Horní Měcholupy, IČ: 08455503, jejímž předmětem 
je poskytnutí dotace na rok 2020 dle schváleného rozpočtu města Jindřichův Hradec na rok 2020, 
dle předloženého návrhu

2. požaduje
předložit Zastupitelstvu města Jindřichův Hradec k rozhodnutí

Usnesení číslo: 36/2R/2020
Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - Muzeum Jindřichohradecka

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Jindřichův Hradec, 
Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 00246875 a Muzeem Jindřichohradecka, 
Balbínovo nám. 19/I, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 00070971, jejímž předmětem je poskytnutí 
dotace na rok 2020 dle schváleného rozpočtu města Jindřichův Hradec na rok 2020, dle 
předloženého návrhu

2. požaduje
předložit Zastupitelstvu města Jindřichův Hradec k rozhodnutí

Usnesení číslo: 37/2R/2020
Žádost o svolení k užití znaku - pamětní medaile k 90. výročí stolního tenisu v Jindřichově 
Hradci

Rada města po projednání:

1. schvaluje
užití znaku města Jindřichův Hradec spolku Golf Club Nová Bystřice z.s, se sídlem Dobrovského 
1/I, Jindřichův Hradec, IČ:69103283. Znak bude bude umístěn na rubové straně pamětní 
medaile vydané k 90. výročí existence stolního tenisu v Jindřichově Hradci.

Usnesení číslo: 38/2R/2020
Zakázka malého rozsahu ORJ 16 - Pořízení nové přenosné motorové požární stříkačky pro 
JSDHO Dolní Skrýchov

Rada města po projednání:

1. schvaluje
zadání veřejné zakázky malého rozsahu z ORJ 16 na pořízení nové přenosné motorové požární 



stříkačky PS-12 TAZ 1600 cm3 sport - zásah pro JSDHO Dolní Skrýchov firmě Radek Vincker 
servis hasičské techniky, IČ: 66705461, Palackého 892, 753 01 Hranice, okr. Přerov za cenu 
125.000,--Kč bez DPH, dle předloženého návrhu

2. ukládá
odboru kanceláře starosty vyhotovení příslušné objednávky

Usnesení číslo: 39/2R/2020
Městská knihovna - Dodatek č. 38 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 1. 11. 2009

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření Dodatku č. 38 ke smlouvě o výpůjčce mezi městem Jindřichův Hradec a Městskou 
knihovnou Jindřichův Hradec, IČ: 60817054, se sídlem U Knihovny 1173/II, Jindřichův Hradec, 
jehož předmětem je vymezení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a drobného 
dlouhodobého hmotného majetku, dle předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 40/2R/2020
Smlouva o poskytnutí dotace pro rok 2020 - BROMEX solution s.r.o.

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2020 mezi městem Jindřichův Hradec a 
společností BROMEX solution s.r.o., IČO 04553110, se sídlem tř. Dr. Edvarda Beneše 105/106, 
Soběslav II, 392 01 Soběslav, jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 200 000,- Kč, dle 
předloženého návrhu

2. požaduje
předložit zastupitelstvu města k projednání

Usnesení číslo: 41/2R/2020
Smlouva o poskytnutí dotace pro rok 2020 - Cyklistický klub Jindřichův Hradec, z.s. 

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2020 mezi městem Jindřichův Hradec a 
Cyklistickým klubem Jindřichův Hradec, z.s, IČO: 60816171, se sídlem Pod Kasárny 1036/II, 
Jindřichův Hradec, jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 500 000,- Kč, dle 
předloženého návrhu

2. požaduje
předložit zastupitelstvu města k projednání

Usnesení číslo: 42/2R/2020
Smlouva o poskytnutí dotace pro rok 2020 - JC Event s.r.o.

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2020 mezi městem Jindřichův Hradec a 
obchodní společností JC Event s.r.o., se sídlem Křížkovského 813/16, 589 01 Třešť, identifikační 
číslo 084 37 556, jejíž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 200.000,- Kč, dle předloženého 
návrhu

2. požaduje
předložit Zastupitelstvu města Jindřichův Hradec k projednání



Usnesení číslo: 43/2R/2020
Smlouva o poskytnutí dotace pro rok 2020 - Národní památkový ústav (Správa státního 
hradu a zámku Jindřichův Hradec)

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2020 mezi městem Jindřichův Hradec a 
Národním památkovým ústavem, územní památková správa v Českých Budějovicích, Správa 
státního hradu a zámku Jindřichův Hradec, se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, Praha 1, 
IČ:7503233, jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 200 000,- Kč, dle předloženého 
návrhu

2. požaduje
předložit zastupitelstvu města k projednání

Usnesení číslo: 44/2R/2020
Smlouva o poskytnutí dotace pro rok 2020 - ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2020 mezi městem Jindřichův Hradec a ČR - 
Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje, IČ: 708 82 835, se sídlem Pražská 52b, České 
Budějovice 3, jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 150 000,- Kč, dle předloženého 
návrhu

2. požaduje
předložit zastupitelstvu města k projednání

Usnesení číslo: 45/2R/2020
Smlouva o poskytnutí dotace pro rok 2020 - Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s. 

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2020 mezi městem Jindřichův Hradec a 
Nemocnicí Jindřichův Hradec, a. s. IČ: 26095157, se sídlem U Nemocnice 380/III, 377 01 
Jindřichův Hradec, jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 500 000,- Kč, dle 
předloženého návrhu

2. požaduje
předložit zastupitelstvu města k projednání

Usnesení číslo: 46/2R/2020
Smlouva o poskytnutí dotace pro rok 2020 - Jihočeská hospodářská komora, Oblastní 
kancelář Jindřichův Hradec

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2020 mezi městem Jindřichův Hradec a 
Jihočeskou hospodářskou komorou, Oblastní kanceláří Jindřichův Hradec, se sídlem Husova tř. 
1846/9 České Budějovice 3, IČ: 48208248, jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 
120.000,- Kč, dle předloženého návrhu

2. požaduje
předložit zastupitelstvu města k projednání

Usnesení číslo: 47/2R/2020
Smlouva o poskytnutí dotace pro rok 2020 - Gymnázium Vítězslava Nováka, Jindřichův 
Hradec, Husova 333



Rada města po projednání:

1. souhlasí
s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2020 mezi městem Jindřichův Hradec a 
příspěvkovou organizací Gymnázium Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec, Husova 333, se 
sídlem Husova 333, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec, identifikační číslo 608 16 
767, jejíž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 60 000,- Kč, dle předloženého návrhu

2. požaduje
předložit Zastupitelstvu města Jindřichův Hradec k projednání

Usnesení číslo: 48/2R/2020
Smlouva o poskytnutí dotace pro rok 2020 - Jindřichohradecký symfonický orchestr, z.s.

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2020 mezi městem Jindřichův Hradec a 
Jindřichohradeckým symfonickým orchestrem, z.s., IČ: 67177875, Kosmonautů 29/V, Jindřichův 
Hradec, jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 180.000,- Kč, dle předloženého návrhu

2. požaduje
předložit zastupitelstvu města k projednání

Usnesení číslo: 49/2R/2020
Smlouva o poskytnutí dotace pro rok 2020 - Get Better Academy Europe s.r.o.

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2020 mezi městem Jindřichův Hradec a 
obchodní společností Get Better Academy Europe s.r.o., se sídlem Palackého 1170/22, 252 19 
Rudná, identifikační číslo 073 12 695, jejíž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 200.000,- Kč, 
dle předloženého návrhu

2. požaduje
předložit Zastupitelstvu města Jindřichův Hradec k projednání

Usnesení číslo: 50/2R/2020
Smlouva o poskytnutí finančního daru - Nadační fond rozvoje města Jindřichův Hradec

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s uzavřením smlouvy o poskytnutí finančního daru dle předloženého návrhu mezi městem 
Jindřichův Hradec a Nadačním fondem rozvoje města Jindřichův Hradec, IČ: 135 03 910, 
Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 
200 000,- Kč

2. požaduje
předložit zastupitelstvu města k projednání

Usnesení číslo: 51/2R/2020
Darovací smlouva - Vzdělávací a kulturní centrum Jindřichův Hradec, p.o.

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Jindřichův Hradec a příspěvkovou organizací 
Vzdělávací a kulturní centrum Jindřichův Hradec, p.o., se sídlem Klášterská 135/II, Jindřichův 
Hradec, IČ: 08523495, dle předloženého návrhu



2. požaduje
předložit zastupitelstvu města k projednání

Usnesení číslo: 52/2R/2020
Prezentace města Jindřichův Hradec na veletrzích, výstavách a zahraničních služebních 
cestách v roce 2020

Rada města po projednání:

1. schvaluje
účast města Jindřichův Hradec na veletrzích a výstavách v roce 2020 dle předloženého návrhu.

2. schvaluje
prezentaci města Jindřichův Hradec v rámci partnerských aktivit města a pracovních jednání v 
zahraničí, dle aktuální potřeby v roce 2020.

3. pověřuje
Odbor kanceláře starosty personálním a materiálním zajištěním prezentace města na veletrzích, 
výstavách a pracovních cestách do zahraničí.

Usnesení číslo: 53/2R/2020
Návrh Obecně závazné vyhlášky města Jindřichův Hradec č. 1/2020 o místním poplatku za 
užívání veřejného prostranství

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s vydáním Obecně závazné vyhlášky města Jindřichův Hradec č. 1/2020, o místním poplatku za 
užívání veřejného prostranství

2. požaduje
předložit ZMě k rozhodnutí

Usnesení číslo: 54/2R/2020
Podání žádosti o dotaci v rámci dotačního programu Jihočeského kraje "Podpora služeb 
nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách“

Rada města po projednání:

1. schvaluje
podání žádosti do Dotačního programu Jihočeského kraje „Podpora služeb nedefinovaných v 
zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách“
na realizaci projektu "SENIOR centrum" za podmínky finanční spoluúčasti města J. Hradec ve výši 
23.000,--Kč

Usnesení číslo: 55/2R/2020
Podání žádosti o dotaci v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „Podpora prevence 
kriminality Jihočeského kraje“ 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
podání žádosti do Dotačního programu Jihočeského kraje "Podpora prevence kriminality v 
Jihočeském kraji" na realizaci projektu "Rekreačně výchovný tábor 2020" za podmínky finanční 
spoluúčasti města J. Hradec ve výši 65.000,--Kč

Usnesení číslo: 56/2R/2020
Lokální koncepce sociálního bydlení města Jindřichův Hradec 

Rada města po projednání:



1. souhlasí
s Lokální koncepcí sociálního bydlení města Jindřichův Hradec dle předloženého návrhu

2. požaduje
předložit Lokální koncepcí sociálního bydlení města Jindřichův Hradec k projednání na zasedání 
Zastupitelstva města

Usnesení číslo: 57/2R/2020
Žádost o změnu zápisu v údajích v rejstříku škol 2. mateřské školy Jindřichův Hradec III, 
Jáchymova 209

Rada města po projednání:

1. schvaluje
předložení žádosti o změnu zápisu v údajích v Rejstříku škol a školských zařízení 2. mateřské 
školy Jindřichův Hradec III, Jáchymova 209 v souvislosti s navýšením kapacity na 230 míst v 
mateřské škole a zároveň s navýšením kapacity na 230 míst ve školní jídelně Krajskému úřadu 
Jihočeského kraje České Budějovice s účinností od 31. 1. 2020

2. ukládá
Odboru školství, mládeže a tělovýchovy požádat Krajský úřad Jihočeského kraje České 
Budějovice o změnu zápisu v údajích v Rejstříku škol a školských zařízení

Usnesení číslo: 58/2R/2020
Návrh rozpočtového opatření č. 1/2020 - zařazení nové akce do ORJ 40 odbor rozvoje VO 
Radouňka Samoty

Rada města po projednání:

1. schvaluje
provedení rozpočtového opatření č. 1/2020:
- zvýšení výdajů rozpočtu v ORJ 40 odbor rozvoje, Oddíl komunální rozvoj j. n. zařazením 
položky VO Radouňka Samoty ve výši 200 000 Kč, 
- snížení rozpočtu výdajů ORJ 41 odbor finanční, položka nespecifikovaná rezerva o částku 200 
000 Kč.

2. schvaluje
vybudování 5 ks stožárů se svítidly v rámci akce přeložky vzdušného vedení NN elektrického 
proudu realizovanou společností E.ON Distribuce a.s. dle předložené situace.

3. ukládá
odboru rozvoje zpracování příslušných objednávek.

Usnesení číslo: 59/2R/2020
Návrh zadání VZMR z ORJ 40 - Osika – hygienické zařízení na p. č. 572, k. ú. Albeř 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
návrh zadání veřejné zakázky malého rozsahu z ORJ 40
Osika – hygienické zařízení na p. č. 572, k. ú. Albeř
dle předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 60/2R/2020
Návrh zadání VZMR z ORJ 40 - Sadové úpravy v objektu Hvězdárny, Jindřichův Hradec

Rada města po projednání:

1. schvaluje
návrh zadání veřejné zakázky malého rozsahu z ORJ 40
Sadové úpravy v objektu Hvězdárny, Jindřichův Hradec
dle předloženého návrhu.



Usnesení číslo: 61/2R/2020
Žádost o povolení zvláštního užívání z důvodu výstavy historických vozidel - nám. Míru v 
Jindřichově Hradci

Rada města po projednání:

1. schvaluje
Zvláštní užívání místní komunikace č. 6b nám. Míru v J. Hradci, dle přiložené situace právnické 
osobě Jihočeský Autoklub VCC Jindřichův Hradec v AČR, IČ: 720 58 340, sídl. Pod Kasárny 
1041/II, 377 01 Jindřichův Hradec, z důvodu výstavy historických vozidel, která se bude konat 
dne 30.5.2020 v čase od 9:00 hod. do 12:30 hod.

Usnesení číslo: 62/2R/2020
Žádost o povolení zvláštního užívání z důvodu výstavy sportovních vozidel - nám. Míru v 
Jindřichově Hradci

Rada města po projednání:

1. schvaluje
zvláštní užívání místní komunikace č. 6b nám. Míru v J. Hradci, fyzické osobě , 

, 377 01 J. Hradec, z důvodu výstavy sportovních vozidel, která se bude konat dne 
8.5.2020 v čase od 12:00 hod. do 17:00 hod.

Usnesení číslo: 63/2R/2020
Husovy sady - možnosti dalšího postupu

Rada města po projednání:

1. bere na vědomí
možnosti řešení dalšího postupu na revitalizaci Husových sadů

2. doporučuje
řešení návrhu na revitalizaci Husových sadů formou architektonické soutěže jako zakázky malého 
rozsahu

3. požaduje
předložit ZMě "Husovy sady - možnosti dalšího postupu" k projednání

Usnesení číslo: 64/2R/2020
Prodej pozemku p. č. 9/6 v k. ú. Matná - realizace

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s prodejem pozemku p. č 9/6, zahrada o výměře 870 m2, obec Jindřichův Hradec, k. ú. Matná, 
paní , bytem , Veselí nad Lužnicí, za celkovou kupní cenu 756 
900,-- Kč vč. DPH.
Kupní smlouva bude uzavřena dle schváleného vzoru.

2. požaduje
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí

Usnesení číslo: 65/2R/2020
Prodej části p.č. 4160/108 k.ú. J.Hradec - záměr

Rada města po projednání:

1. nesouhlasí
s přijetím záměru prodat požadovanou část pozemku p.č. 4160/108, orná půda, v obci a k.ú. 
Jindřichův Hradec



2. požaduje
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí

Usnesení číslo: 66/2R/2020
Směna p.č. 290/3 za část p.č. 290/1 v k.ú. Dolní Skrýchov - záměr

Rada města po projednání:

1. nesouhlasí
s přijetím záměru směnit část pozemku p.č. 290/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 
cca 160 m2 ve vlastnictví města Jindřichův Hradec za pozemek p.č. 290/3, ostatní plocha, jiná 
plocha, o výměře 53 m2 ve vlastnictví AGREE INVEST s.r.o., IČ 04186095, Rybná 716/24, Praha 
1, vše obec Jindřichův Hradec, k.ú. Dolní Skrýchov

2. požaduje
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí

Usnesení číslo: 67/2R/2020
Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti - modernizace rozvodů tepla v Jindřichově Hradci, 
sídl. U Nádraží čp. 797 a 798/II a 950,951 a 952/II 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti teplovodní soustavy k části pozemku p. č. 2423/1, ostatní 
plocha, manipulační plocha, obec i k. ú. Jindřichův Hradec mezi městem Jindřichův Hradec, IČ 
00246875, Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec a společností Teplospol a.s. Jindřichův 
Hradec, IČ 25171283, sídliště Vajgar 585/III, 377 01 Jindřichův Hradec 
Služebnost bude zřízena dle GP č.5138-210/2019 za jednorázovou úplatu ve výši 10 000,-- Kč + 
příslušná sazba DPH. 
Smlouva o zřízení služebnosti bude uzavřena dle schváleného vzoru.

Usnesení číslo: 68/2R/2020
Uložení kabelového vedení NN (E.ON – J. Hradec, Jiráskovo předměstí) 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 a uzemnění do pozemku p.č. 3777/1, ost. plocha, ost. 
komunikace, k.ú. Jindřichův Hradec, který je ve vlastnictví města Jindřichův Hradec pro 
stavbu ,,Jindřichův Hradec, zahrady Jiráskovo předměstí – kabel NN“ a uzavření smlouvy o 
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, dle schváleného vzoru, s investorem stavby E. ON 
Distribuce, a.s., IČ 280 85 400, se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 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: 69/2R/2020
Uložení kabelového vedení NN (E.ON – Děbolín, p.č. 4108/2) 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 a kabelového pilíře do pozemku p.č. 1154/1, ost. plocha, ost. 
komunikace, k.ú. Děbolín, který je ve vlastnictví města Jindřichův Hradec pro stavbu ,,Děbolín, 

 – kabel NN“ a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, 
dle schváleného vzoru, s investorem stavby E. ON Distribuce, a.s., IČ 280 85 400, se sídlem F.A. 
Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 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: 70/2R/2020
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2020 - Služby města Jindřichův Hradec 
s.r.o.

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se společností Služby města Jindřichův 
Hradec s.r.o., IČ: 26043335, se sídlem Jiráskovo předměstí 1007/III, J. Hradec, jejímž 
předmětem je poskytnutí provozní dotace na úhradu rozdílu mezi vlastními náklady a výnosy z 
provozu sportovišť na rok 2020 ve výši dle schváleného rozpočtu města Jindřichův Hradec pro 
rok 2020, dle předloženého návrhu.

2. souhlasí
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se společností Služby města Jindřichův 
Hradec s.r.o., IČ: 26043335, se sídlem Jiráskovo předměstí 1007/III, J. Hradec, jejímž 
předmětem je poskytnutí finanční dotace na provoz veřejných záchodů na rok 2020 ve výši dle 
schváleného rozpočtu města Jindřichův Hradec pro rok 2020, dle předloženého návrhu.

3. požaduje
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí.

Usnesení číslo: 71/2R/2020
Návrh akcí započitatelných na úhradu nájemného pro rok 2020 - Služby města Jindřichův 
Hradec s.r.o.

Rada města po projednání:

1. schvaluje
společnosti Služby města Jindřichův Hradec s.r.o. provedení následujících akcí, jejichž náklady 
budou započteny na úhradu nájemného pro rok 2020 dle smlouvy o nájmu ze dne 30.11.2011 v 
platném znění:

- Oprava a doplnění šatních skříněk v bazénu v částce do 355 000,- Kč bez DPH
- Výměna zámků v šatních skříňkách v bazénu v částce do 85 000,- Kč bez DPH
- Výměna expanzní nádoby ve strojovně bazénu v částce do 90 000,- Kč bez DPH
- Doplnění profesionálních vysoušečů na vlasy v bazénu v částce do 120 000,- Kč bez DPH
- Instalace odstředivek na plavky v bazénu v částce do 95 000,- Kč bez DPH
- Doplnění 20ks lehátek v relaxačním bazénu v částce do 80 000,- Kč bez DPH
- Výměna automatického sběrače kuželek v kuželně v částce do 81 000,- Kč bez DPH
- Nátěr stropních kazet v malé sportovní hale v částce do 80 000,- Kč bez DPH
- Výměna bojleru ve strojovně zimního stadionu v částce do 130 000,- Kč bez DPH

Usnesení číslo: 72/2R/2020
Žádost o proplacení materiálu na rekonstrukci chodníku

Rada města po projednání:

1. neschvaluje
proplacení materiálu na rekonstrukci chodníku na části p.č. 3956/470 v k.ú. Jindřichův Hradec 
panu , .

Usnesení číslo: 73/2R/2020
Darovací smlouva MAS Česká Kanada o.p.s.

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření darovací smlouvy mezi městem Jindřichův Hradec a společností MAS Česká Kanada 
o.p.s., se sídlem Kostelní 20/I, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 28158717, dle předloženého 



návrhu

Usnesení číslo: 74/2R/2020
Pověření k přijetí prohlášení snoubenců členem ZMě a užívání závěsného odznaku

Rada města po projednání:

1. pověřuje
členku Zastupitelstva města Jindřichův Hradec paní MgA. Sabinu Langerovou k úřednímu výkonu 
přijetí prohlášení snoubenců, že spolu vstupují do manželství a stanoví, že při tomto úředním 
výkonu je oprávněna užívat závěsný odznak

Usnesení číslo: 75/2R/2020
Příprava programu 14. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, které se uskuteční 
dne 29. ledna 2020

Rada města po projednání:

1. schvaluje
program 14. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, které se uskuteční dne 29. ledna 
2020 od 16:00 hod v sále KD Střelnice takto: 

1. Zahájení
2. Schválení návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3. Schválení předloženého programu
4. Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace – PIVNÍ SLAVNOSTI JH z.s.
5. Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace – Muzeum Jindřichohradecka
6. Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace – JIHOLEN s.r.o.
7. Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace – Civis novus, z.s.
8. Smlouva o poskytnutí dotace pro rok 2020 - BROMEX solution s.r.o.
9. Smlouva o poskytnutí dotace pro rok 2020 - Cyklistický klub Jindřichův Hradec, z.s.
10. Smlouva o poskytnutí dotace pro rok 2020 – JC Event, s.r.o. 
11. Smlouva o poskytnutí dotace pro rok 2020 - Národní památkový ústav (Správa státního 
hradu a zámku Jindřichův Hradec)
12. Smlouva o poskytnutí dotace pro rok 2020 - ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje
13. Smlouva o poskytnutí dotace pro rok 2020 - Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
14. Smlouva o poskytnutí dotace pro rok 2020 - Jihočeská hospodářská komora, Oblastní 
kancelář Jindřichův Hradec
15. Smlouva o poskytnutí dotace pro rok 2020 – Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův 
Hradec
16. Smlouva o poskytnutí dotace pro rok 2020 – Jindřichohradecký symfonický orchestr z.s.
17. Smlouva o poskytnutí dotace pro rok 2020 – GBA Europe s.r.o.
18. Smlouva o poskytnutí finančního daru - Nadační fond rozvoje města Jindřichův Hradec
19. Darovací smlouva – Vzdělávací a kulturní centrum Jindřichův Hradec, p.o.
20. Návrh Obecně závazné vyhlášky města Jindřichův Hradec č. 1/2020 o místním poplatku za 
užívání veřejného prostranství 
21. Rozpočtová opatření schválená radou města
22. Lokální koncepce sociálního bydlení města Jindřichův Hradec 
23. Husovy sady - možnosti dalšího postupu
24. Prodej pozemku p. č. 9/6 v k. ú. Matná - realizace
25. Prodej části p.č. 4160/108 k.ú. J.Hradec – záměr
26. Směna p.č. 290/3 za část p.č. 290/1 v k.ú. Dolní Skrýchov – záměr
27. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2020 - Služby města Jindřichův Hradec 
s.r.o.
28. Diskuse + interpelace členů ZMě
29. Závěr

Usnesení číslo: 76/2R/2020
Odpověď na interpelaci Mgr. Vladimíra Prokýška ze 13. zasedání Zastupitelstva města 
Jindřichův Hradec

Rada města po projednání:

1. schvaluje
odpověď na interpelaci zastupitele města Jindřichův Hradec pana Mgr. Vladimíra Prokýška ze 13. 



zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec konaného dne 18. 12. 2019, dle předloženého 
návrhu




