
USNESENÍ Z 7. SCHŮZE RADY MĚSTA
JINDŘICHŮV HRADEC

KONANÉ DNE 04.03.2020

V Jindřichově Hradci dne 5.3.2020
Usnesení číslo: 195/7R/2020
Nájemní smlouva - výstava "Broučci" - Výstavní dům Stará radnice

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření Nájemní smlouvy mezi Spolkem Broučci Arch. Podhůrského, Preláta 57, Praha 6, IČ 
08154040,autorem výstavy, Ondřejem Sedláčkem, , Praha 4, IČ 01665804, 
spoluautorem výstavy a městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec, 
IČ 00246875 dle předloženého návrhu

Usnesení číslo: 196/7R/2020
Podání žádosti do dotačního programu Jihočeského kraje

Rada města po projednání:

1. schvaluje
podání žádosti města Jindřichův Hradec o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci Dotačního 
programu Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje pro 
rok 2020, dle předloženého návrhu

Usnesení číslo: 197/7R/2020
Podání žádosti do dotačního programu Jihočeského kraje - Podpora cestovního ruchu

Rada města po projednání:

1. schvaluje
podání žádosti do dotačního programu Jihočeského kraje v rámci Podpory cestovního ruchu, 
Opatření č. 1: Produkty cestovního ruchu, marketing cestovního ruchu a tématického roku - 
neinvestičního charakteru.

2. pověřuje
Odbor kanceláře starosty - oddělení cestovního ruchu a marketingu podáním příslušných žádostí 
a realizací projektu.

Usnesení číslo: 198/7R/2020
Žádost o převzetí záštity - Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Jindřichův Hradec

Rada města po projednání:

1. schvaluje
převzetí záštity starostou města Jindřichův Hradec Ing. Stanislavem Mrvkou nad 27. ročníkem 
Mezinárodního závodu jednotlivců v lovu ryb udicí na plavanou "NOVA DOMUS", který pořádá v 
Jindřichově Hradci a okolí na řece Nežárce spolek Český rybářský svaz, z. s., místní organizace 
Jindřichův Hradec, se sídlem Schwaigrova 1118, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec, 
identifikační číslo: 006 66 734.

Usnesení číslo: 199/7R/2020
Žádost o užití znaku města - Klub historie letectví Jindřichův Hradec, z. s. 

Rada města po projednání:

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



1. schvaluje
užití znaku města Jindřichův Hradec (či slovní uvedení spolupráce) zapsaným spolkem Klub 
historie letectví Jindřichův Hradec, z. s., se sídlem sídliště U Nádraží 790, Jindřichův Hradec II, 
377 01 Jindřichův Hradec, identifikační číslo 711 63 115, a to v průběhu celého roku 2020 na 
všech propagačních materiálech souvisejících s akcemi pořádanými spolkem, a dále na 
expedičním voze, který bude sloužit na dokumentačních cestách spolku v průběhu roku 2020.

Usnesení číslo: 200/7R/2020
Žádost o převzetí záštity a užití znaku města - „Lyžařský závod Jindřichohradecka v obřím 
slalomu - O pohár Hradiště 2020“ 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
převzetí záštity starostou města Ing. Stanislavem Mrvkou nad akcí „Lyžařský závod
Jindřichohradecka v obřím slalomu - O pohár Hradiště 2020“, která se bude konat dne 7. 3 2020
na sjezdovce Hradiště u Nové Bystřice a kterou bude pořádat spolek Ski Klub Jindřichův Hradec
z. s., se sídlem Jarošovská 840, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČO: 057 89
478.

2. schvaluje
užití znaku města Jindřichův Hradec spolku Ski Klub Jindřichův Hradec z. s., se sídlem Jarošovská
840, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČO: 057 89 478, na propagačních
materiálech spojených s akcí „Lyžařský závod Jindřichohradecka v obřím slalomu - O pohár
Hradiště 2020“, která se bude konat 7. 3 2020 na sjezdovce Hradiště u Nové Bystřice.

Usnesení číslo: 201/7R/2020
Spořící účet 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
založení spořících účtů u České spořitelny a.s. s trváním úrokové sazby na 1 měsíc a uzavření 
příslušných smluv.

2. pověřuje
finanční odbor výběrem nově navrhované sazby na další období s tím, že navrhovaná sazba na 1 
měsíc nesmí být nižší než 1,20%.

Usnesení číslo: 202/7R/2020
Sleva z nájmu 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
slevu základního nájemného o 10 % s účinností od 1. 3. 2020 po dobu trvání závady u bytu č. 14 
v čp. 24/V, Jindřichův Hradec

2. schvaluje
uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě mezi městem Jindřichův Hradec a paní 

, bytem Jindřichův Hradec , kterým bude upravena výše nájemného, a to po dobu 
existence závady, jež podstatně zhoršuje užívání bytu

Usnesení číslo: 203/7R/2020
Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - Hospicová péče sv. Kleofáše 

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 obecně prospěšnou společností 
Hospicová péče sv. Kleofáše se sídlem Svatopluka Čecha 20, 379 01 Třeboň IČ 22707328, 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: 204/7R/2020
Smlouva o poskytnutí dotace č. SDO/OSOV/091/20 – odborné sociální poradenství 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. SDO/OSOV/091/20 mezi Jihočeským krajem, U Zimního 
stadionu 1952/2, České Budějovice, IČO: 70890650 a Městem Jindřichův Hradec, Klášterská 
135/II, Jindřichův Hradec, IČO: 00246875 dle předloženého návrhu

Usnesení číslo: 205/7R/2020
Žádost nadace Na kole dětem – nadační fond Josefa Zimovčáka o poskytnutí finančního daru, 
převzetí záštity starostou města, udělení souhlasu s užitím znaku města a návrh na 
provedení rozpočtového opatření č. 11/2020

Rada města po projednání:

1. schvaluje
provedení rozpočtového opatření č. 11/2020 takto: 
- v příjmové části rozpočtu v části 2) Nedaňové příjmy, v části, Příjmy z vlastní činnosti zvýšit 
položku Zúčtování závazných ukazatelů škol o 7 000,- Kč
- ve výdajové části rozpočtu v ORJ 14 – Odbor školství, v oddíle Ostatní výdaje ve školství
zařadit novou položku Nadační fond Na kole dětem – dar ve výši 7 000,- Kč

2. schvaluje
poskytnutí finančního daru ve výši 7 000,- Kč nadaci Na kole dětem - nadační fond Josefa 
Zimovčáka na financování sportovního projektu „Na kole dětem 2020“ na podporu onkologicky 
nemocných dětí

3. schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru mezi městem Jindřichův Hradec a nadací Na kole 
dětem - nadační fond Josefa Zimovčáka, Veselí nad Moravou, Milokošť, Na Hrázi 244, PSČ: 698 
01, IČ: 29235715, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 7 000,- Kč, dle 
předloženého návrhu

4. schvaluje
převzetí záštity starostou města Jindřichův Hradec Ing. Stanislavem Mrvkou nad 11. ročníkem 
veřejné charitativní cyklotour „Na kole dětem 2020“ v souvislosti s průjezdem cyklistického 
pelotonu městem Jindřichův Hradec ve dnech 31. května a 1. června 2020

5. schvaluje
užití znaku města Jindřichův Hradec v oficiálních materiálech vydaných u příležitosti konání 11. 
ročníku veřejné charitativní cyklotour „Na kole dětem 2020“

Usnesení číslo: 206/7R/2020
Návrh zadání VZMR z ORJ 14 – Výměna stropních panelů ve třídách 4. mateřské školy 
Jindřichův Hradec II, Röschova 1120

Rada města po projednání:

1. schvaluje
zadání veřejné zakázky malého rozsahu z ORJ 14 - Výměna stropních panelů ve třídách 4. 
mateřské školy Jindřichův Hradec II, Röschova 1120, dle předloženého návrhu

Usnesení číslo: 207/7R/2020
Žádost o dotaci v programu EFEKT II. pro rok 2020 - Aktivita 1A - Opatření ke snížení 
energetické náročnosti veřejného osvětlení (VO) pro lokalitu jihozápadní části města 
Jindřichův Hradec



Rada města po projednání:

1. bere na vědomí
Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o dotaci na projekt Obnova veřejného osvětlení v jihozápadní 
části města Jindřichův Hradec z důvodu nedostatku finančních prostředků.

2. schvaluje
realizaci obnovy VO v oblasti sídliště Hvězdárna a Jižního svahu, která zahrnuje 134 ks 
světelných bodů zapojených do dvou rozvaděčů RVO z vlastních prostředků.

Usnesení číslo: 208/7R/2020
Návrh rozpočtového opatření č. 9/2020 - zařazení nové akce do ORJ 40 odbor rozvoje 
Rekonstrukce VO Otín

Rada města po projednání:

1. schvaluje
provedení rozpočtového opatření č. 9/2020:
- zvýšení výdajů rozpočtu v ORJ 40 odbor rozvoje, Oddíl komunální rozvoj j. n. zařazením 
položky Rekonstrukce VO Otín ve výši 480 000 Kč,
- snížení rozpočtu výdajů v ORJ 40 odbor rozvoje, Oddíl Silnice, položka Rekonstrukce ulice 
Václavská - Vídeňská, 2. etapa o částku 480 000 Kč.

2. schvaluje
vybudování 10 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: 209/7R/2020
Návrh zadání VZMR z ORJ 40 - Provizorní zastřešení a zajištění krovu pivovaru, Jindřichův 
Hradec

Rada města po projednání:

1. schvaluje
návrh zadání veřejné zakázky z ORJ 40 
Provizorní zastřešení a zajištění krovu pivovaru, Jindřichův Hradec dle předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 210/7R/2020
Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci - nově vzniklá p.č. 
518/5 v k.ú. Políkno - realizace 

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s uzavřením smlouvy č. A/3906/CJHM/2020 o bezúplatném převodu vlastnického práva k 
nemovité věci mezi ČR, Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 
390/42, Nové Město, 128 00 Praha, IČ 69797111 (jako převodcem) a městem Jindřichův Hradec, 
Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec, IČ 00246875 (jako nabyvatelem) na převod nově 
vzniklého pozemku p. č. 518/5, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 35 m2, odděleného GP č. 
218-20/2019 z pozemku p. č. 518, obec Jindřichův Hradec, k. ú. Políkno u Jindřichova Hradce. 
Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci bude uzavřena dle 
předloženého návrhu.

2. požaduje
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí

Usnesení číslo: 211/7R/2020
Směna pozemků v k.ú. Děbolín - realizace záměru



Rada města po projednání:

1. souhlasí
se směnou dílu „a“ o výměře 21 m², odděleného z pozemku p.č. 23/2, zahrada, obec Jindřichův 
Hradec, k.ú. Děbolín, ve vlastnictví města J. Hradec za díl „b“ o výměře 12 m², oddělený z 
pozemku p.č. st 76, zastavěná plocha a nádvoří a díl „c“ o výměře 6 m², oddělený z pozemku 
p.č. 21/2, zahrada, obec Jindřichův Hradec, k.ú. Děbolín, ve spoluvlastnictví , 

, Podolí, 147 00 Praha (podíl ve výši 2/6) a , , J. Hradec 
(podíl ve výši 4/6) s tím, že  a  doplatí městu J. Hradec rozdíl ve výměře 
vzájemně směňovaných nemovitostí, a to každý ve výši svého spoluvlastnického podílu
Smlouva bude uzavřena dle předloženého návrhu.

2. požaduje
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí

Usnesení číslo: 212/7R/2020
Směna částí pozemků p.č. 3526/15 a p.č. 4303/2 za části p.č. 3526/13 a p.č. 3526/14 v k.ú. 
Jindřichův Hradec - budoucí směnná smlouva - záměr

Rada města po projednání:

1. revokuje
usnesení č. 840/27R/2018 ze dne 12.9.2018

2. souhlasí
se směnou částí pozemků p.č. 3526/15, orná půda a p.č. 4303/2, ostatní plocha, silnice, o 
celkové výměře cca 1114 m2, vše obec i k.ú. Jindřichův Hradec, ve vlastnictví města Jindřichův 
Hradec, Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec za části pozemků p.č. 3526/13, orná půda a 
p.č. 3526/14, orná půda, o celkové výměře cca 249 m2, a to včetně jejich součástí a 
příslušenství (vybudované cyklostezky a veřejného osvětlení), vše obec i k.ú. Jindřichův Hradec 
za těchto podmínek:
- žadatel uhradí rozdíl ve výměře vzájemně směňovaných nemovitostí v ceně 2000,- Kč/m2 + 
DPH,
- na částech pozemků zastavěných stavbou komunikace pátého ramene okružní křižovatky p.č. 
3526/15, p.č. 4303/2 a p.č. 3526/14 v k.ú. Jindřichův Hradec bude po kolaudaci stavby a po 
vyhotovení geometrického plánu zřízeno předkupní právo pro město Jindřichův Hradec,
- v případě, že budou směňované pozemky dnes ve vlastnictví města Jindřichův Hradec či 
pozemky v budoucím vlastnictví žadatele dotčeny stavbou veřejného osvětlení či přeložkou 
vodovodu, budou tyto pozemky zatíženy bezúplatnou služebností inženýrské sítě ve prospěch 
města Jindřichův Hradec,
- v případě, že pozemek p.č. 3526/5 v k.ú. J.Hradec ve vlastnictví společnosti C+R s.r.o. bude 
dotčen přeložkou vodovodu, bude tento pozemek zatížen bezúplatnou služebností inženýrské sítě 
uložení vodovodu

3. požaduje
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí

Usnesení číslo: 213/7R/2020
Pronájem části pozemku p.č. 1711/1 k.ú. Jindřichův Hradec - záměr

Rada města po projednání:

1. bere na vědomí
ukončení smlouvy o nájmu pozemku uzavřené mezi Městem J.Hradec a  J.Hradec 

 na část pozemku p.č. 1711/1 ostatní plocha o výměře 20m2, k.ú. Jindřichův Hradec, za 
účelem užívání jako pozemek pod provizorní plechovou garáží, výpovědí ke dni 31.5.2020.

2. schvaluje
záměr pronájmu části pozemku p.č. 1711/1 ostatní plocha o výměře 20m2,obec i k.ú. Jindřichův 
Hradec za účelem užívání jako pozemek pod provizorní plechovou garáží stojící na předmětné 
části pozemku panu , J.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: 214/7R/2020
Prodej pozemků části p.č. 28/3 a st. p.č. 13/2, k.ú. Políkno u J. Hradce - záměr 

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s přijetím záměru prodat pozemek st p.č. 13/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 21 m² a 
části pozemku p.č. 28/3, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře cca 79 m², vše obec 
Jindřichův Hradec, Políkno u Jindřichova Hradce za těchto podmínek: 
- za cenu 455,-- Kč/m²
- 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 pozemku st. p.č. 13/2 stojí stavba Políkno čp. 11, bydlení (LV2015) 
- upozorňujeme, že v předmětné části pozemku se nachází telekomunikační kabel
- 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: 215/7R/2020
Prodej hrobky - záměr

Rada města po projednání:

1. souhlasí
se zveřejněním záměru města prodat hrobku č. 50, odd. XXVI. umístěnou na městském hřbitově 
na p. č. 3747/1 v Jindřichově Hradci, za těchto podmínek: 
- obálkovou metodou za minimální nabídkovou cenu stanovenou znaleckým posudkem tj. 3 
300,-- Kč 
- kupující uhradí veškeré náklady se smlouvou spojené
- 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

2. požaduje
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí

Usnesení číslo: 216/7R/2020
Výpůjčka části pozemku p.č. 2364/42, k.ú. Jindřichův Hradec

Rada města po projednání:

1. schvaluje
záměr výpůjčky části pozemku p.č. 2364/42 ostatní plocha manipulační plocha o výměře 20m2, 
k.ú. Jindřichův Hradec panu , nar. , trvale bytem J. Hradec , za 
účelem parkování osobního automobilu. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.6.2025. 
Žadatel uhradí náklady spojené se zřízením vyhrazeného parkoviště, případně s jeho změnou, 
kromě nákladů na pořízení svislé dopravní značky, dodatkové tabulky a vodorovného dopravního 
značení. V případě výměny vozidla uhradí žadatel náklady za změnu na dopravní značce v plné 
výši.

Usnesení číslo: 217/7R/2020
Darovací smlouva - Mikroregion Jindřichohradecko

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření darovací smlouvy, dle předloženého návrhu, mezi Mikroregionem Jindřichohradecko, IČ 
709 74 250, se sídlem Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec (jako dárcem) a městem Jindřichův 
Hradec, IČ 00246875, se sídlem Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec (jako obdarovaným) na 



darování 30 ks skládacích laviček s opěrkou, v hodnotě 51.262,-Kč.

Usnesení číslo: 218/7R/2020
Schválení vzorové smlouvy o pronájmu, provozního řádu a ceníku za pronájem pro areál 
„Dětského tábora Osika“ Albeř čp. 133, 378 33 Nová Bystřice ve vlastnictví města Jindřichův 
Hradec 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
vzorovou smlouvu o pronájmu „Dětského tábora Osika“ dle předloženého návrhu

2. schvaluje
ceník „Dětského tábora Osika“, dle upraveného návrhu

3. schvaluje
Provozní řád „Dětského tábora Osika“, dle předloženého návrhu

Usnesení číslo: 219/7R/2020
Svěření pravomoci rady města městskému úřadu, odboru správy majetku města 

Rada města po projednání:

1. svěřuje
městskému úřadu, odboru správy majetku města, pravomoc, ve věci rozhodování o uzavírání 
smluv o ubytování podle ustanovení o nájmu §2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění, v areálu „Dětského tábora Osika“, a to v rozsahu vymezeném platným 
provozním řádem a ceníkem.

Usnesení číslo: 220/7R/2020
Zařazení provozovny - kavárny firmy Radouňská pražírna s.r.o., Masarykovo náměstí 69/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 Radouňská pražírna s.r.o., Horní Radouň 27, 378 43 Horní Radouň, IČ 08668108 pro 
provozovnu kavárny na adrese Masarykovo náměstí 69/II, 377 01 Jindřichův Hradec od 15. 3. 
2020.
Smlouva bude uzavřena dle schváleného vzoru.

Usnesení číslo: 221/7R/2020
Uložení kabelového vedení NN (E.ON – 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 do pozemků p.č. 498, ost. plocha, ost. komunikace, p.č. 320/2, 
trvalý travní porost a p.č. 321/8, zahrada, vše k.ú. Políkno u Jindřichova Hradce, které jsou ve 
vlastnictví města Jindřichův Hradec pro stavbu ,,Políkno,  – kabel NN“ a 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, dle schváleného vzoru, s 
investorem stavby společností E. ON Distribuce, a.s., IČ 280 85 400, se sídlem F.A. Gerstnera 
2151/6, 370 49 České Budějovice za podmínky vzájemného prostorového uspořádání s 
plánovaným uložením kanalizace 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.






