
USNESENÍ Z 5. SCHŮZE RADY MĚSTA
JINDŘICHŮV HRADEC

KONANÉ DNE 12.02.2020

V Jindřichově Hradci dne 12.2.2020
Usnesení číslo: 134/5R/2020
Zadání veřejné zakázky - "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., zadání veřejné zakázky "Zemní práce pro rok 
2020" účastníkovi Marcel Boček, , 377 01 Jindřichův Hradec, IČ:466 94 374 za 
celkovou cenu 1.390,-Kč bez DPH za hodinu práce.

2. schvaluje
Uzavření smlouvy o dílo s vybraným účastníkem.

Usnesení číslo: 135/5R/2020
Zadání veřejné zakázky - "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., zadání veřejné zakázky "Užitkové vozidlo - 
nosič vysokozdvižné plošiny", účastníkovi MK SERVICE, s.r.o., Ve Struhách 363, 390 03 Tábor - 
Klokoty, IČ: 260 77 175, za cenu 1.071.100,- Kč bez DPH.

2. schvaluje
Uzavření kupní smlouvy s vybraným účastníkem.

Usnesení číslo: 136/5R/2020
Projednání uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor na společenský sál v KD Střelnice - 
pronájem 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy v KD Střelnice mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 
01 Jindřichův Hradec a RedHead Kids s.r.o., Tusarova 791/31, 170 00 Praha 7 - Holešovice, IČ 
08721441 za účelem uspořádání představení břichomluvce Zdeňka Polácha a Matýska, které se 
uskuteční dne 4.4.2020.

Usnesení číslo: 137/5R/2020
Žádost o poskytnutí slevy za pronájem divadelního sálu - DS Jablonský - zkoušky 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
poskytnout nájemné dohodou ve výši 200,-Kč včetně DPH z divadelního sálu v KD Střelnice 
Divadelní společnosti Jablonský z.s., Masarykovo nám. 107/I, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 
60816724 za účelem uspořádání divadelních zkoušek, které se uskuteční ve dnech 11.3.2020 a 
22.3.2020.

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



2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy v KD Střelnice mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 
01 Jindřichův Hradec a Divadelní společností Jablonský z.s., Masarykovo nám. 107/I, 377 01 
Jindřichův Hradec, IČ 60816724 za účelem uspořádání divadelních zkoušek, které se uskuteční ve 
dnech 11.3.2020 a 22.3.2020.

Usnesení číslo: 138/5R/2020
Žádost o poskytnutí výrazné slevy z pronájmu divadelního sálu v KD Střelnice - DS Jablonský 
z.s. - divadelní představení

Rada města po projednání:

1. schvaluje
poskytnout nájemné dohodou ve výši 2 000,-Kč včetně DPH z divadelního sálu v KD Střelnice 
Divadelní společnosti Jablonský z.s., Masarykovo nám. 107/I, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 
60816724 za účelem uspořádání divadelních představení, které se uskuteční ve dnech 30.3.2020 
a 31.3.2020.

2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy v KD Střelnice mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 
01 Jindřichův Hradec a Divadelní společností Jablonský z.s., Masarykovo nám. 107/I, 377 01 
Jindřichův Hradec, IČ 60816724 za účelem uspořádání divadelních představení, která se 
uskuteční ve dnech 30.3.2020 a 31.3.2020.

3. schvaluje
uzavření smlouvy o zprostředkování převodu práv vstupu na kulturní akci mezi městem 
Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec a Divadelní společností Jablonský 
z.s., Masarykovo nám. 107/I, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 60816724 za účelem uspořádání 
divadelních představení, která se uskuteční ve dnech 30.3.2020 a 31.3.2020.

Usnesení číslo: 139/5R/2020
Žádost o poskytnutí výrazné slevy z pronájmu divadelního sálu v KD Střelnice - DS Jablonský 
z.s. - divadelní ples 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
poskytnout slevu ve výši 50% z nájemného divadelního sálu v KD Střelnice Divadelní společnosti 
Jablonský z.s., Masarykovo nám. 107/I, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 60816724 za účelem 
uspořádání 23. Divadelního plesu, který se uskuteční ve dnech 13.3.2020 a 14.3.2020.

2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy v KD Střelnice mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 
01 Jindřichův Hradec a Divadelní společností Jablonský z.s., Masarykovo nám. 107/I, 377 01 
Jindřichův Hradec, IČ 60816724 za účelem uspořádání 23. Divadelního plesu, který se uskuteční 
ve dnech 13.3.2020 a 14.3.2020.

3. schvaluje
uzavření smlouvy o zprostředkování převodu práv vstupu na kulturní akci mezi městem 
Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec a Divadelní společností Jablonský 
z.s., Masarykovo nám. 107/I, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 60816724 za účelem uspořádání 23. 
Divadelního plesu, který se uskuteční ve dnech 13.3.2020 a 14.3.2020.

Usnesení číslo: 140/5R/2020
Žádost o slevu z pronájmu divadelního sálu v KD Střelnice-AC BUK, z.s. 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
poskytnout nájemné dohodou ve výši 2 000,- Kč včetně DPH z divadelního sálu v KD Střelnice AC 
BUK, z.s., Buk 67, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 69103437 za účelem uspořádání sportovního 
plesu AC BUK, který se uskuteční ve dnech 7.3.2020 a 8.3.2020.

2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy v KD Střelnice mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 



01 Jindřichův Hradec a AC BUK, z.s., Buk 67, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 69103437 za účelem 
uspořádání sportovního plesu AC BUK, který se uskuteční ve dnech 7.3.2020 a 8.3.2020.

Usnesení číslo: 141/5R/2020
Revokace usnesení č. 78/3R/2020 ze dne 22.1.2020 - projednání uzavření smluv o nájmu 
nebytových prostor na společenské sály v KD Střelnice 

Rada města po projednání:

1. revokuje
usnesení Rady města Jindřichův Hradec č. 78/3R/2020 (bod č.14) ze dne 22.1.2020 .

2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy v KD Střelnice mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 
01 Jindřichův Hradec a Jakubem Karáskem, , 326 00 Plzeň - Lobzy, IČ 88519589 
za účelem uspořádání talkshow Haliny Pawlowské, která se uskuteční dne 26.11.2020.

Usnesení číslo: 142/5R/2020
Žádost o svolení k užití znaku - Hasičský sportovní klub Jindřichův Hradec, z.s.

Rada města po projednání:

1. schvaluje
užití znaku města Jindřichův Hradec Hasičskému sportovnímu klubu Jindřichův Hradec, z.s., se 
sídlem U Knihovny 1176/II, Jindřichův Hradec, IČ: 22817450 za účelem umístění na sportovních 
klubových mikinách.

Usnesení číslo: 143/5R/2020
Žádost o svolení k užití znaku města - JC Event s.r.o.

Rada města po projednání:

1. schvaluje
užití znaku města Jindřichův Hradec společnosti JC Event s.r.o. se sídlem Křížkovského 813/16, 
589 01 Třešť, IČO: 08437556 za účelem umístění na propagačních materiálech spojených s 2. 
ročníkem extrémního překážkového závodu Jindřichohradecký Lev.

Usnesení číslo: 144/5R/2020
Žádost o svolení k užití znaku města - Get Better Academy Europe s.r.o.

Rada města po projednání:

1. schvaluje
užití znaku města Jindřichův Hradec společnosti Get Better Academy Europe s.r.o. se sídlem 
Palackého 1170/22 Rudná, IČO: 07312695 na propagačních materiálech spojených s 
mezinárodním basketbalovým turnajem Young Guns 2020, který se uskuteční ve dnech 13. - 16. 
2. 2020 v Jindřichově Hradci.

Usnesení číslo: 145/5R/2020
Výroční zpráva za rok 2019 o činnosti v oblasti poskytování informací a schválení výše 
úhrady nákladů pro rok 2020

Rada města po projednání:

1. schvaluje
výroční zprávu města Jindřichův Hradec za rok 2019 o činnosti v oblasti poskytování informací 
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, dle předloženého návrhu

2. schvaluje
pro rok 2020 sazebník úhrad nákladů za poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb., o 



svobodném přístupu k informacím ve výši dle předloženého návrhu

Usnesení číslo: 146/5R/2020
Úprava rozpisu schváleného rozpočtu

Rada města po projednání:

1. bere na vědomí
úpravy rozpisu schváleného rozpočtu za 4. čtvrtletí roku 2019

2. požaduje
předložit Zastupitelstvu města J. Hradec.

Usnesení číslo: 147/5R/2020
Volný byt č. 5 v čp. 339/IV, ul. Jakubská, J. Hradec – záměr pronájmu 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
zveřejnit záměr pronajmout byt č. 5 v čp. 339/IV, ul. Jakubská, Jindřichův Hradec, nájemné ve 
výši 48,14 Kč/m2/měsíc žadateli, který splňuje tyto podmínky:
a) žadatel je starší osmnácti let
b) žadatel nebo osoba žijící ve společné domácnosti není nájemcem jiného bytu ve vlastnictví 
města J. Hradec (čestné prohlášení), v případě výměny stávajícího bytu např. o jiné rozloze v 
čestném prohlášení uvede, že stávající předmětný byt vrátí městu zpět
c) faktický trvalý pobyt nebo pobyt v Jindřichově Hradci minimálně dva roky (čestné prohlášení) 
d) žadatel a ostatní členové domácnosti jsou bezúhonní (čestné prohlášení). Za bezúhonného se 
nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo ho spáchal. K 
zahlazení odsouzení se přihlíží. Dále se za bezúhonného nepovažuje ten, kdo byl uznán v 
posledních dvou letech vinným ze spáchání přestupku proti veřejnému pořádku, proti 
občanskému soužití, proti majetku, nebo tyto přestupky v posledních dvou letech spáchal
e) žadatel nebo osoba žijící s ním ve společné domácnosti 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
f) bezdlužnost u dodavatelů elektrické energie a zemního plynu (potvrzení)
g) průměrný měsíční příjem žadatele v období šesti kalendářních měsíců před uzavřením nájemní 
smlouvy nepřesáhl 0,8 násobek průměrné měsíční mzdy za národní hospodářství zveřejněné 
Českým statistickým úřadem (prohlášení), pokud je žadatel osoba samostatně žijící 
h) průměrný měsíční příjem domácnosti žadatele nepřesáhl v období šesti kalendářních měsíců 
před uzavřením nájemní smlouvy 1,5 násobek průměrné měsíční mzdy za národní hospodářství 
zveřejněné Českým statistickým úřadem (prohlášení), pokud je žadatelem osoba s dalšími členy 
domácnosti
i) žadatel nemá k datu uzavření nájemní smlouvy vlastnické nebo spoluvlastnické a jemu 
obdobné právo k bytu ani k bytovému nebo rodinnému domu. Tuto podmínku musí splňovat i 
další členové domácnosti, kteří mají v bytě bydlet (prohlášení).
j) nájemní smlouva se uzavírá na dobu dvou let s možností jejího opakovaného prodloužení za 
stejných anebo změněných podmínek podle konkrétní situace nájemce, kterou posuzuje obec. 
k) obec může uzavřít nájemní smlouvu i s jinými osobami, které nesplňují podmínky pronájmu 
stanovené v odstavcích g), h) a i) jsou-li k datu uzavření nájemní smlouvy uspokojeny všechny 
žádosti o pronájem osob uvedených v odstavci g) a h) 
l) nájemní smlouva podle odstavce k) se uzavírá na dobu jednoho roku a lze ji prodloužit na dobu 
dalšího roku pouze za předpokladu, že obci nebyly podány ke dni uzavření smlouvy nové žádosti 
osob uvedených v odstavci g), h) a i)

Usnesení číslo: 148/5R/2020
Uzavření nájemní smlouvy na služební byt č. 4 v čp. 56/V

Rada města po projednání:

1. schvaluje
ukončení nájemní smlouvy na služební byt č. 4 v čp. 56/V, ul. Hvězdná, Jindřichův Hradec mezi 
městem Jindřichův Hradec a P  dohodou ke dni 29. 2. 2020

2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na služební byt č. 4 v čp. 56/V, ul. Hvězdná, Jindřichův Hradec mezi 



městem Jindřichův Hradec a  po dobu výkonu zaměstnání lékařky 
oddělení ARO u zaměstnavatele NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC, a.s., U Nemocnice 380/III, 
Jindřichův Hradec nejdéle však do 31. 12. 2020, výše nájemného 70,- Kč/ m2/měsíc

Usnesení číslo: 149/5R/2020
Návrh zadání VZMR z ORJ 14 - Nákup zahradních traktorů pro 1. MŠ Pod Kasárny 1019, 3. MŠ 
Vajgar 690 a 4. MŠ Röschova 1120

Rada města po projednání:

1. schvaluje
návrh zadání veřejné zakázky malého rozsahu z ORJ 14 - Nákup zahradních traktorů pro 1. 
mateřskou školu Jindřichův Hradec II, Růžová 39 - odloučené pracoviště Pod Kasárny 1019, pro 
3. mateřskou školu Jindřichův Hradec III, Vajgar 594 – odloučené pracoviště Vajgar 690 a pro 4. 
mateřskou školu Jindřichův Hradec II, Röschova 1120 dle předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 150/5R/2020
Zadání veřejné zakázky z ORJ 40 - Rekonstrukce ulice Kostelní, Jindřichův Hradec 2. etapa 

Rada města po projednání:

1. ruší
zadávací řízení veřejné zakázky z ORJ 40 - Rekonstrukce ulice Kostelní, Jindřichův Hradec 2. 
etapa, z důvodu obdržení nabídky přesahující obvyklou cenu předmětu veřejné zakázky.

Usnesení číslo: 151/5R/2020
Zadání veřejné zakázky z ORJ 40 - Rekonstrukce křižovatky Miřiovského - Pražská - 
Gymnazijní, Jindřichův Hradec a návrh rozpočtového opatření č. 5/2020

Rada města po projednání:

1. schvaluje
zadání veřejné zakázky z ORJ 40 – Rekonstrukce křižovatky Miřiovského – Pražská - Gymnazijní, 
Jindřichův Hradec po zajištění financování účastníkovi zadávacího řízení SWIETELSKY stavební 
s.r.o., Pražská tř. 495/58, 37004 České Budějovice, IČ: 48035599 za cenu 1 288 105,43 Kč bez 
DPH se lhůtou realizace 52 dnů.

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

3. schvaluje
provedení rozpočtového opatření č. 5/2020 v ORJ 40 odbor rozvoje takto:
- Oddíl Silnice, položka Rekonstrukce křižovatky Miřiovského - Pražská - Gymnazijní - zvýšení o 
částku 100 000 Kč, 
- Oddíl Silnice, položka Rekonstrukce Václavská - Vídeňská 2. etapa - snížení o částku 100 000 
Kč.

Usnesení číslo: 152/5R/2020
Zadání veřejné zakázky z ORJ 40 - Osika - hygienické zařízení na p. č. 572, k. ú. Albeř a návrh 
rozpočtového opatření č. 6/2020

Rada města po projednání:

1. schvaluje
zadání veřejné zakázky malého rozsahu z ORJ 40 Osika – hygienické zařízení na p. č. 572, k. ú. 
Albeř po zajištění financování účastníkovi výběrového řízení firmě Jindřichohradecká stavební 
s.r.o., Otín 102, 37701 Jindřichův Hradec, IČ: 26105128 za cenu 2 168 393,00 Kč bez DPH se 
lhůtou realizace 90 dnů.

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



3. schvaluje
návrh rozpočtového opatření č. 6/2020 v ORJ 40 odbor rozvoje takto: 
- Oddíl Komunální rozvoj a služby, j. n., položka Osika - rekonstrukce hygienického zařízení - 
zvýšení o částku 700 000 Kč,
- Oddíl Silnice, položka Rekonstrukce ulice Kostelní 2. etapa - snížení o částku 700 000 Kč.

Usnesení číslo: 153/5R/2020
Zadání veřejné zakázky z ORJ 40 - Sadové úpravy v objektu Hvězdárny, Jindřichův Hradec a 
návrh rozpočtového opatření 7/2020

Rada města po projednání:

1. schvaluje
zadání veřejné zakázky z ORJ 40 Sadové úpravy v objektu Hvězdárny, Jindřichův Hradec v 
případě zajištění financování účastníkovi výběrového řízení ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR, 
spol. s r.o., Beranova Lhota 10, Chotoviny, IČ: 14504588 za cenu 1 595 313,86 Kč bez DPH s 
termíny realizace 16. 3. - 15. 5. 2020.

2. schvaluje
uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem, dle schváleného vzoru, po schválení 
rozpočtového opatření 7/2020 zastupitelstvem města.

3. souhlasí
s provedením rozpočtového opatření č. 7/2020 v ORJ 40 odbor rozvoje takto:
- Oddíl komunální služby a rozvoj, j. n., položka Hvězdárna - pozastávky SOD, sadové úpravy - 
zvýšení o částku 1 600 000 Kč,
- Oddíl Silnice, položka Rekonstrukce ulice Kostelní 2. etapa - snížení o částku 1 600 000 Kč.

4. požaduje
předložit návrh rozpočtového opatření č. 7/2020 zastupitelstvu města k projednání.

Usnesení číslo: 154/5R/2020
Žádost o pronájem části pozemku p.č. 3890/25, k.ú. Jindřichův Hradec - pouťové atrakce - 
realizace záměru

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu pozemku mezi městem Jindřichův Hradec a paní , IČ: 
13500520, Jindřichův Hradec , na část pozemku p.č. 3890/25 ostatní plocha o výměře 
1000m2, k.ú. Jindřichův Hradec, za účelem umístění atrakcí. Doba nájmu se sjednává na dobu 
určitou od 6.4. do 26.4.2020 za cenu dohodou 7000,-Kč.Smlouva bude uzavřena dle 
předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 155/5R/2020
Žádost o prodloužení doby nájmu - Albert Česká republika, s.r.o., Praha - záměr

Rada města po projednání:

1. schvaluje
záměr uzavřít dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu pozemku ze dne 25.11.2005 mezi městem 
J.Hradec a společností Albert Česká republika, s.r.o., IČ: 44012373, se sídlem Radlická 520/117, 
Praha s tím, že doba nájmu, na pronájem části pozemku p.č. 3926/1 o výměře 16m2, k.ú. 
J.Hradec, se prodlužuje do 31.12.2025.

Usnesení číslo: 156/5R/2020
Žádost o prodloužení doby nájmu - CETIN a.s., Praha - záměr

Rada města po projednání:

1. schvaluje
záměr pronájmu pozemku p.č. 3793 ostatní plocha o výměře 95m2, k.ú. Děbolín, který je ve 
vlastnictví města Jindřichův Hradec, užívaný jako pozemek pod základnovou stanicí veřejné 



radiotelefonní sítě Jindřichův Hradec - Děbolín (stožár, technologický objekt, přípojka NN, 
oplocení) společnosti CETIN a.s., IČ: 04084063, se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 
Praha. Výše nájemného činí 70734,-Kč včetně DPH/rok s možností jednostranného navýšení 
nájemného na výši v místě a čase obvyklou a o inflaci. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 
od 1.7.2020 do 30.6.2030.

Usnesení číslo: 157/5R/2020
Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti - překládka sítí elektronických komunikací „VPIC 
Matná (JH), rek. komunikace, přeložka SEK“ 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti kabelu sítě elektronických komunikací a kabelového pilíře 
SIS1, do části pozemků p. č. 20/2 ostatní plocha, neplodná půda, p. č. 613/2, zahrada a p. č. 
642/3 ostatní plocha, ostatní komunikace, obec Jindřichův Hradec, k. ú. Matná, mezi městem 
Jindřichův Hradec IČ 00246875, Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec (jako povinný) a 
společností CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 04084063 (jako 
oprávněný), 
Služebnost bude zřízena v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 153-537/2019 za 
jednorázovou úplatu ve výši 100,-- Kč + příslušná sazba DPH. 
Smlouva o zřízení služebnosti bude uzavřena dle schváleného vzoru.

Usnesení číslo: 158/5R/2020
Návrh zadání veřejné zakázky z ORJ 39 - Nakládání s komunálním odpadem v Jindřichově 
Hradci v letech 2021 - 2025

Rada města po projednání:

1. schvaluje
návrh zadání veřejné zakázky z ORJ 39 Nakládání s komunálním odpadem v Jindřichově Hradci v 
letech 2021-2025 dle předloženého návrhu, za podmínky schválení financování ZMě

2. schvaluje
zadávací dokumentaci veřejné zakázky a znění smlouvy dle předloženého návrhu

3. souhlasí
s financováním zakázky z rozpočtu města v letech 2021 - 2025.

4. požaduje
předložit návrh na financování zakázky z rozpočtu města v letech 2021 - 2025 ZMě k projednání

Usnesení číslo: 159/5R/2020
Zařazení provozovny pohostinství, Panská 111/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 paní Anežkou Mikoláškovou, , 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 08580359 pro 
provozovnu č. 1013094441 pohostinství na adrese Panská 111/I, 377 01 Jindřichův Hradec od 1. 
3. 2020.
Smlouva bude uzavřena dle schváleného vzoru.

Usnesení číslo: 160/5R/2020
Uložení trubek HDPE 40 (CETIN a.s. – J. Hradec, Jakubská) do pozemků města Jindřichův 
Hradec a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a smlouvy o zřízení 
služebnosti 

Rada města po projednání:



1. schvaluje
výměnu stávajícího rozvaděče SEK včetně uložení dvou trubek HDPE 40 pro optický kabel sítě 
elektronických komunikací a uložení kabelové přípojky NN do části pozemků p.č. 1363, ost. 
plocha, ost. komunikace, p.č. 3103/58, ost. plocha, ost. komunikace a p.č. 3104/1, ost. plocha, 
zeleň, k.ú. Jindřichův Hradec, které jsou ve vlastnictví města J. Hradec pro stavbu: 
„RVDSL2020_C_C_JHPO65-JHPO1HR_OK (J. Hradec – Jakubská)“ a uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení služebnosti, dle schváleného vzoru s investorem stavby společností CETIN a.s., 
IČ 04084063 se sídlem Českomoravská čp.2510/19, 130 00 Praha 9 – Libeň za podmínky 
provedení podvrtu pod chodníkem. V případě narušení asfaltového povrchu bude chodník 
upraven v celé šíři a délce zásahu.
Služebnost bude zřízena v rozsahu geometrického plánu a následné uzavření smlouvy o zřízení 
služebnosti dle schváleného vzoru za cenu 4910,40Kč a příslušné sazby DPH.
Tento souhlas nabývá účinnosti dnem uzavření smlouvy o budoucí smlouvě a nenahrazuje 
rozhodnutí příslušných správních orgánů

Usnesení číslo: 161/5R/2020
Uložení kabelového vedení NN (E.ON – J. Hradec, Jakubská, CETIN) 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 umístění kabelového pilíře NN do pozemků p.č. 3103/58, ost. 
plocha, ost. komunikace a p.č. 1373/1, ost. plocha, ost. komunikace, k.ú. Jindřichův Hradec, 
které jsou ve vlastnictví města Jindřichův Hradec pro stavbu ,,Jindřichův Hradec, Jakubská, 
CETIN u TS Jakub – 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: 162/5R/2020
Zadání zakázky malého rozsahu z ORJ 19, VOZIDLO - realizace

Rada města po projednání:

1. schvaluje
zadání zakázky malého rozsahu - Pořízení osobního vozidla pro město Jindřichův Hradec uchazeči 
Jiří Souček s.r.o., Jiráskovo předměstí 899/III, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 26078848, za cenu 
462.890,00 Kč s DPH.

2. schvaluje
uzavření příslušné smlouvy se společností Jiří Souček s.r.o., dle předloženého návrhu.






