
USNESENÍ Z 8. SCHŮZE RADY MĚSTA
JINDŘICHŮV HRADEC

KONANÉ DNE 11.03.2020

V Jindřichově Hradci dne 12.3.2020
Usnesení číslo: 222/8R/2020
Změna organizační struktury, výkaz a návrh činnosti

Rada města po projednání:

1. stanoví
celkový počet zaměstnanců města zařazených do Městské policie Jindřichův Hradec od 1. dubna 
2020 na 23 zaměstnanců, z toho 21 strážníků, 1 zaměstnanec v pracovním poměru a 1 
zaměstnanec na dohodu konanou mimo pracovní poměr pro zajištění obsluhy městského 
kamerového dohlížecího systému

2. bere na vědomí
předložený materiál se statistickým výkazem činnosti a návrhem činnosti Městské policie 
Jindřichův Hradec na další období

3. schvaluje
činnost Městské policie Jindřichův Hradec dle předloženého návrhu

Usnesení číslo: 223/8R/2020
Vodorovné dopravní značení 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 "Vodorovné 
dopravní značení - 2020" dle předloženého návrhu, přičemž zakázka bude financována z 
prostředků společnosti Služby města Jindřichův Hradec s.r.o..

Usnesení číslo: 224/8R/2020
Žádost o převzetí záštity a užití znaku města - „8. ročník Memoriálu Jana Marka“

Rada města po projednání:

1. schvaluje
převzetí záštity starostou města Ing. Stanislavem Mrvkou nad akcí „8. ročník Memoriálu Jana 
Marka“, která se uskuteční ve dnech 4. a 5. dubna 2020 na Zimním stadionu Jana Marka v 
Jindřichově Hradci a kterou bude pořádat Nadační fond Jana Marka, se sídlem sídliště Vajgar 705, 
Jindřichův Hradec III, 377 01 Jindřichův Hradec, IČO: 08958777.

2. schvaluje
užití znaku města Jindřichův Hradec Nadačnímu fondu Jana Marka, se sídlem sídliště Vajgar 705, 
Jindřichův Hradec III, 377 01 Jindřichův Hradec, IČO: 08958777, na dresech hokejového 
dorosteneckého oddílu, jakožto i na propagačních materiálech určených k 8. ročníku Memoriálu 
Jana Marka, který se uskuteční ve dnech 4. a 5. dubna 2020 na Zimním stadionu Jana Marka v 
Jindřichově Hradci.

Usnesení číslo: 225/8R/2020
Pověření zástupce města na valnou hromadu a navržení členů představenstva - Jihočeský 
vodárenský svaz

Rada města po projednání:

1. schvaluje
navržení Ing. Bohumila Komínka jako osoby pověřené zastupovat město Jindřichův Hradec, se 
sídlem Klášterská 135, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec, identifikační číslo 002 46 

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



875, na zasedání valné hromady Jihočeského vodárenského svazu, se sídlem S. K. Neumanna 
292/19, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, identifikační číslo 490 21 117, dne 19. 5. 
2020

2. schvaluje
kandidaturu Ing. Bohumila Komínka za okres Jindřichův Hradec na pozici člena představenstva 
Jihočeského vodárenského svazu, se sídlem S. K. Neumanna 292/19, České Budějovice 7, 370 01 
České Budějovice, identifikační číslo 490 21 117

3. pověřuje
Ing. Bohumila Komínka k jednání se zástupci ostatních měst o jejich společném kandidátovi na 
členství v představenstvu a k následnému navržení této osoby do jmenované funkce Jihočeského 
vodárenského svazu, se sídlem S. K. Neumanna 292/19, České Budějovice 7, 370 01 České 
Budějovice, identifikační číslo 490 21 117

Usnesení číslo: 226/8R/2020
Návrh na zhodnocení volných finančních prostředků města 

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s uložením finančních prostředků ve výši 50 mil. Kč na vkladový účet s bonifikací u J&T Banky 
a.s., IČ 47115378 na 12 měsíců a s uzavřením příslušné smlouvy.

2. souhlasí
s uložením finančních prostředků ve výši 50 mil. Kč na termínovaný vklad na 1 měsíc s 
automatickou obnovou u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ 64948242 a s 
uzavřením příslušné smlouvy.

3. souhlasí
s uložením finančních prostředků ve výši 50 mil. Kč na termínovaný vklad na 12 měsíců u Equa 
bank a.s. , IČ 47116102 a s uzavřením příslušné smlouvy.

4. souhlasí
s uložením finančních prostředků ve výši 50 mil. Kč na revolvingový termínovaný vklad na 1 
měsíc u PPF banka, a.s., IČ 47116129 a s uzavřením příslušné smlouvy.

5. souhlasí
s uložením finančních prostředků ve výši 100 mil. Kč na vkladový účet s výpovědní lhůtou 12 
měsíců u Waldviertler Sparkasse Bank AG, IČ 49060724 a s uzavřením příslušné smlouvy

6. požaduje
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí.

Usnesení číslo: 227/8R/2020
Parkovací místa ul. Bezručova pro DPS 30/II

Rada města po projednání:

1. svěřuje
Městskému úřadu Jindřichův Hradec, samostatnému oddělení správy bytů pravomoc k vydávání 
parkovacích karet pro parkovací místa č. 1 - 7, ul. Bezručova, Jindřichův Hradec

2. schvaluje
Podmínky žádosti pro parkovací místa č. 1 -7 v ul. Bezručova, J. Hradec, a to:
- Nájemce bytu v DPS 30/II, platná nájemní smlouva
- Vlastník nebo uživatel osobního automobilu
- Platné řidičské oprávnění

3. schvaluje
výši ceny 1 300 ,- Kč/rok za parkovací místo č. 1 - 7 v ul. Bezručova, J. Hradec, které je určeno k 
zvláštnímu užívání místní komunikace č. 88c, a to jako vyhrazené parkoviště



Usnesení číslo: 228/8R/2020
Návrh dodavatele 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. vylučuje
ze zadávajícího řízení veřejné zakázky malého rozsahu z ORJ 14 - Nákup zahradních traktorů pro 
1. MŠ Pod Kasárny 1019, 3. MŠ Vajgar 690 a 4. MŠ Röschova 1120 firmu Jana Dvořáková, 

, 37701 Jindřichův Hradec, IČ: 69567328 z důvodů nesplnění zadávacích podmínek

2. schvaluje
zadání veřejné zakázky malého rozsahu z ORJ 14 – Nákup zahradních traktorů pro 1. MŠ Pod 
Kasárny 1019, 3. MŠ Vajgar 690 a 4. MŠ Röschova 1120 firmě Jaroslav Čekal,  
37701 Jindřichův Hradec, IČ: 41897404 za cenu 228 690,- Kč s DPH se lhůtou realizace 12 dnů

3. schvaluje
uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem dle schváleného vzoru

Usnesení číslo: 229/8R/2020
Návrh zadání VZMR z ORJ 14 – Rekonstrukce školní kuchyně 1. MŠ Jindřichův Hradec II, 
Růžová 39

Rada města po projednání:

1. schvaluje
zadání veřejné zakázky malého rozsahu z ORJ 14 - Rekonstrukce školní kuchyně 1. MŠ Jindřichův 
Hradec II, Růžová 39, dle předloženého návrhu

Usnesení číslo: 230/8R/2020
Návrh dodavatele VZMR z ORJ 14 - výměna dlažby na chodbě v pavilonu U12 – 2. NP, 
Základní školy Jindřichův Hradec III, Vajgar 592

Rada města po projednání:

1. schvaluje
zadání veřejné zakázky malého rozsahu z ORJ 14 – Odbor školství na výměnu dlažby na chodbě 
v pavilonu U12 – 2. NP, Základní školy Jindřichův Hradec III, Vajgar 592 firmě RM-BAU s.r.o., 
Belgická 1272, 377 01 Jindřichův Hradec IČ: 28154509 za cenu 376 336,74 Kč s DPH se lhůtou 
realizace 26 dnů

2. schvaluje
uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem dle schváleného vzoru

Usnesení číslo: 231/8R/2020
Návrh na poskytnutí finančních dotací na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže z 
rozpočtu města J. Hradec na rok 2020

Rada města po projednání:

1. schvaluje
poskytnutí finančních dotací z ORJ 14 - Odbor školství z Dotačního programu města Jindřichův 
Hradec na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2020 ve výši dle upraveného 
návrhu uvedeného v příloze č. 2 organizacím, které se zabývají volnočasovými aktivitami dětí a 
mládeže, u nichž požadovaná částka nepřesahuje 50 tis. Kč

2. ukládá
Odboru školství, mládeže a tělovýchovy sepsat příslušné smlouvy

3. souhlasí
s poskytnutím finanční dotace z ORJ 14 – Odbor školství z Dotačního programu města Jindřichův 
Hradec na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2020 ve výši dle předloženého 
návrhu uvedeného v příloze č. 3 organizacím, které se zabývají volnočasovými aktivitami dětí a 
mládeže, u nichž požadovaná částka přesahuje 50 tis. Kč



4. požaduje
návrh na poskytnutí dotace podle bodu 3. předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí

Usnesení číslo: 232/8R/2020
Návrh na poskytnutí finančních dotací na činnost sportovním a tělovýchovným organizacím z 
rozpočtu města Jindřichův Hradec na rok 2020 

Rada města po projednání:

1. bere na vědomí
protokol hodnocení Sportovní komise rady města Dotačního programu města Jindřichův Hradec 
na podporu sportu – opatření č. 1, 2, 3, 4, 5, ze dne 4. března 2020

2. souhlasí
s poskytnutím finančních dotací z ORJ 14 – Odbor školství z 1. Výzvy - opatření č. 1 Dotačního 
programu města Jindřichův Hradec na podporu sportu v roce 2020 dle předloženého návrhu 
uvedeného v příloze číslo 2

3. souhlasí
s poskytnutím finančních dotací z ORJ 14 – Odbor školství z 1. Výzvy - opatření č. 2 Dotačního 
programu města Jindřichův Hradec na podporu sportu v roce 2020 dle upraveného návrhu 
uvedeného v příloze číslo 2

4. schvaluje
poskytnutí finančních dotací z ORJ 14 – Odbor školství z 1. Výzvy - opatření č. 3 Dotačního 
programu města Jindřichův Hradec na podporu sportu v roce 2020 ve výši dle předloženého 
návrhu uvedeného v příloze č. 2 organizacím, u nichž požadovaná částka nepřesahuje 50 tis. Kč

5. ukládá
Odboru školství, mládeže a tělovýchovy sepsat příslušné smlouvy

6. souhlasí
s poskytnutím finančních dotací z ORJ 14 – Odbor školství z 1. Výzvy - opatření č. 3 Dotačního 
programu města Jindřichův Hradec na podporu sportu v roce 2020 ve výši dle předloženého 
návrhu uvedeného v příloze č. 2 organizacím, u nichž požadovaná částka přesahuje 50 tis. Kč

7. souhlasí
s poskytnutím finančních dotací z ORJ 14 – Odbor školství z 1. Výzvy - opatření č. 4 Dotačního 
programu města Jindřichův Hradec na podporu sportu v roce 2020 dle upraveného návrhu 
uvedeného v příloze číslo 2

8. souhlasí
s poskytnutím finančních dotací z ORJ 14 – Odbor školství z 1. Výzvy - opatření č. 5 Dotačního 
programu města Jindřichův Hradec na podporu sportu v roce 2020 dle upraveného návrhu 
uvedeného v příloze číslo 2

9. požaduje
návrh na poskytnutí dotací podle bodu 1, 2, 3, 6, 7 a 8 předložit zastupitelstvu města k 
rozhodnutí

Usnesení číslo: 233/8R/2020
Děbolín - obnova sítí veřejného osvětlení směrem k rozhledně a Matné - návrhy smluv o 
budoucích smlouvách o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem 
Jindřichův Hradec a , , 377 01 Jindřichův Hradec dle 
předloženého návrhu.

2. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem 
Jindřichův Hradec a , , 377 01 Jindřichův Hradec dle 
předloženého návrhu.



3. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem 
Jindřichův Hradec a , , 370 05 České Budějovice dle 
předloženého návrhu.

4. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem 
Jindřichův Hradec a , , 377 01 Jindřichův Hradec dle předloženého 
návrhu.

5. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem 
Jindřichův Hradec a , , 377 01 Jindřichův Hradec dle 
předloženého návrhu.

6. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem 
Jindřichův Hradec a Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 
dle předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 234/8R/2020
Zadání veřejné zakázky z ORJ 40 - Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého, ulice Pražská, 
Jindřichův Hradec

Rada města po projednání:

1. schvaluje
zadání veřejné zakázky z ORJ 40 Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého, ulice Pražská, 
Jindřichův Hradec účastníkovi výběrového řízení Vladimíru Krninskému, ak. sochař, se sídlem 

, Jindřichův Hradec, IČ: 65950038 za cenu 80 400 Kč bez DPH, s termínem 
realizace 20. 4. - 31. 8. 2020.

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

Usnesení číslo: 235/8R/2020
Zadání veřejné zakázky z ORJ 40 - Restaurování kamenného kříže, ulice Václavská, 
Jindřichův Hradec

Rada města po projednání:

1. schvaluje
zadání veřejné zakázky z ORJ 40 Restaurování kamenného kříže, ulice Václavská, Jindřichův 
Hradec účastníkovi výběrového řízení MgA. Janu Prokýškovi, se sídlem , IČ: 76195201 
za cenu 69 500 Kč bez DPH, s termínem realizace 20. 4. - 31. 8. 2020.

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

Usnesení číslo: 236/8R/2020
Návrh zadání VZMR z ORJ 40 - Výměna automatických samočistících česlí pro ČOV Jindřichův 
Hradec

Rada města po projednání:

1. schvaluje
návrh zadání veřejné zakázky malého rozsahu z ORJ 40
Výměna automatických samočistících česlí pro ČOV Jindřichův Hradec
dle předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 237/8R/2020
Návrh na provedení rozpočtového opatření č. 14/2020 - Zapojení příjmů z pojistného "VDJ 
Nemocnice - sanace stavby"



Rada města po projednání:

1. schvaluje
provedení rozpočtového opatření č. 14/2020 takto: 
- zvýšení příjmů rozpočtu v části Nedaňové příjmy, položka Ostatní nedaňové příjmy o částku 50 
062 Kč,
- zvýšení výdajů rozpočtu ORJ 40 odbor rozvoje, Oddíl Činnost místní správy, položka Pozastávky 
- VDJ Nemocnice - sanace stavby o částku 60 575 Kč,
- snížení výdajů rozpočtu ORJ 40 odbor rozvoje, Oddíl činnost místní správy, položka Projektové 
práce o částku 10 513 Kč.

Usnesení číslo: 238/8R/2020
Zadání veřejné zakázky z ORJ 40 - Úprava a osvětlení přechodu pro chodce na sídl. Vajgar, 
Jindřichův Hradec a návrh rozpočtového opatření č. 13/2020

Rada města po projednání:

1. schvaluje
zadání veřejné zakázky z ORJ 40 Úprava a osvětlení přechodu pro chodce na sídlišti Vajgar, 
Jindřichův Hradec účastníkovi výběrového řízení: SWIETELSKY stavební, s.r.o., IČ: 48035599, se 
sídlem Pražská tř. 495, České Budějovice za cenu 737 056,73 Kč bez DPH, s lhůtou realizace 31 
dnů.

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

3. schvaluje
provedení rozpočtového opatření č. 13/2020 takto: 
- zvýšení výdajů rozpočtu ORJ 40 odbor rozvoje, Oddíl Ostatní záležitosti pozemních komunikací 
a silniční dopravy, položka Úprava a osvětlení přechodu pro chodce na sídl. Vajgar o částku 300 
000 Kč, 
- snížení rozpočtu výdajů ORJ 41 odbor finanční, položka nespecifikovaná rezerva o částku 300 
000 Kč.

4. schvaluje
podání projektové žádosti do programu Jihočeského kraje s názvem Grantový program Podpora 
zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích – Bezpečnostní osvětlení přechodu pro 
chodce na sídlišti Vajgar, Jindřichův Hradec.

Usnesení číslo: 239/8R/2020
Majetkoprávní vypořádání stavby "Realizace polní cesty C1 a C9 k.ú. Matná" - realizace

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 
Jindřichův Hradec, IČ 00246875 (jako oprávněným) a Povodím Vltavy, s.p., Holečkova 3178/8, 
Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ 70889953 (jako povinným), dle předloženého návrhu. 
Služebnost se zřizuje v rozsahu GP č. 151-136/2019, za jednorázovou úplatu ve výši 10.000,- Kč 
+ DPH.

2. schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 
Jindřichův Hradec, IČ 00246875 (jako oprávněným) a , , 
České Budějovice(jako povinným), dle předloženého návrhu. 
Služebnost se zřizuje v rozsahu GP č. 151-136/2019 a bezúplatně.

Usnesení číslo: 240/8R/2020
Uzavření dodatku č.5 - Albert Česká republika, s.r.o., Praha - realizace záměru

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření dodatku č. 5, dle předloženého návrhu, ke smlouvě o nájmu pozemku uzavřené dne 



25.11.2005 v platném znění mezi městem J.Hradec, IČ: 00246875, se sídlem Klášterská 135/II, 
Jindřichův 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. Jindřichův Hradec, se prodlužuje do 31.12.2025.

Usnesení číslo: 241/8R/2020
Směna a koupě pozemků v lokalitě Karlov v Jindřichově Hradci - realizace záměru

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s uzavřením směnné smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Jindřichův Hradec, IČ 
00246875, se sídlem Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec jako zcizitel, přejímatel či oprávněný) 
a manželi  bytem , Vsetín a , bytem 

, Jindřichův Hradec (jako zcizitelé, přejímatelé či povinní)dle předloženého 
návrhu

2. souhlasí
s prodejem dílu „a“ o výměře 5 m² odděleného geometrickým plánem č. 5115-75/2019 z 
pozemku p.č. 997/2, zahrada, obec i k.ú. Jindřichův Hradec, panu  bytem 

, Jindřichův Hradec za celkovou kupní cenu 6 000,-- Kč.
Smlouva bude uzavřena dle schváleného vzoru.

3. požaduje
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí

Usnesení číslo: 242/8R/2020
Prodej části pozemku p.č. 470/1, k.ú. Horní Žďár u J. Hradce - záměr

Rada města po projednání:

1. nesouhlasí
s přijetím záměru prodat část pozemku p.č. 470/1, orná půda, obec Jindřichův Hradec, k.ú. Horní 
Žďár u Jindřichova Hradce

2. požaduje
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí

Usnesení číslo: 243/8R/2020
Prodej části pozemku p.č. 3890/171, obec i k.ú. J. Hradec - záměr

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s přijetím záměru prodat pozemek p.č. 3890/215, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 107 m², 
který byl oddělen geometrickým plánem č. 1871-81/97 z pozemku p.č. 3890/171, vše obec i k.ú. 
Jindřichův Hradec.
Pozemek bude prodán za těchto podmínek: 
- za cenu 444,-- Kč/m²
- na části pozemku, která je umístěna v aktivní zátopové zóně, nesmí být umístěny stavby, a to 
včetně oplocení
- pozemek nesmí být užíván k výsadbě
- na pozemek je uzavřena nájemní smlouva s tříměsíční výpovědní lhůtou
- 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

2. požaduje
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí



Usnesení číslo: 244/8R/2020
Prodej pozemků p.č. 322/8, 322/7,344 a 345 , k.ú. Políkno u Jindřichova Hradce – záměr

Rada města po projednání:

1. nesouhlasí
s přijetím záměru prodat pozemky p.č. 322/7, trvalý travní porost, o výměře 404 m², p.č. 322/8, 
zahrada, o výměře 891 m², p.č. 344, zahrada, o výměře 193 m² a p.č. 345, ostatní plocha, 
manipulační plocha, o výměře 261 m², obec Jindřichův Hradec, k.ú. Políkno u Jindřichova Hradce

2. požaduje
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí

Usnesení číslo: 245/8R/2020
Prodej pozemku p.č. 1099/1, ostatní plocha, jiná plocha, obec J. Hradec, k.ú. Děbolín - záměr 

Rada města po projednání:

1. nesouhlasí
s přijetím záměru prodat pozemek p.č. 1099/1, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 124 m², 
obec Jindřichův Hradec, k.ú. Děbolín

2. požaduje
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí

Usnesení číslo: 246/8R/2020
Pronájem částí pozemků p.č. 3563 ostatní plocha a p.č. 1128/117 ostatní plocha, k.ú. Otín u 
Jindřichova Hradce - záměr

Rada města po projednání:

1. schvaluje
záměr pronajmout části pozemků p.č. 3563 ostatní plocha a p.č. 1128/117 ostatní plocha o 
celkové výměře 127m2, k.ú. Otín u Jindřichova Hradce, za účelem užívání jako staveniště a 
skládky materiálu při výstavbě novostavby bytového domu panu ,  za cenu 
185,-Kč/m2/rok. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1.5.2020 do 30.4.2021.

Usnesení číslo: 247/8R/2020
Návrh na bezúplatný převod p.č. 3603/1 v k.ú. Jindřichův Hradec od SPÚ

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s bezúplatným převodem pozemku p.č. 3603/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 
1609 m2, v obci i k.ú. Jindřichův Hradec do majetku města Jindřichův Hradec podle § 7 zákona č. 
503/2012 Sb.. v platném znění od ČR Státního pozemkového úřadu, IČ 1312774, Husinecká 
1024/11a, Praha 3 - Žižkov

2. požaduje
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí

Usnesení číslo: 248/8R/2020
Nabídka na odkoupení pozemku p.č. 743/5 v k.ú. Radouňka

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy na odkoupení pozemku p.č. 743/5, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 743 m2, obec Jindřichův Hradec, k.ú. Radouňka, mezi městem Jindřichův 
Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec (jako kupujícím) a paní , 

(jako prodávajícím), za celkovou kupní cenu 100.750,- Kč.



Kupní smlouva bude uzavřena dle předloženého návrhu.
Kupní cena bude hrazena z ORJ 39.

2. požaduje
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí

Usnesení číslo: 249/8R/2020
Výpůjčka rybníků v k.ú. Buk u Jindřichova Hradce - realizace 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce, dle předloženého návrhu, mezi městem Jindřichův Hradec, IČ 002 
46 875, se sídlem Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec a spolkem AC BUK z.s., IČ 691 03 437, se 
sídlem Buk 67, Jindřichův Hradec, na výpůjčku rybníku na pozemku p.č. 47 vodní plocha, rybník, 
o výměře 10108 m2 a pozemku p.č. 185 zastavěná plocha, hráz, o výměře 935 m2, vše k.ú. Buk 
u Jindřichova Hradce, oddělených na základě geometrického plánu č. 403-121/2019.

2. schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce, dle předloženého návrhu, mezi městem Jindřichův Hradec, IČ 002 
46 875, se sídlem Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec a Českým rybářským svazem, z.s. místní 
organizace Jindřichův Hradec, IČ 006 66 734, se sídlem Schwaigrova 1118/II, Jindřichův Hradec, 
na výpůjčku rybníku na pozemku p.č. 57 vodní plocha, rybník, o výměře 6019 m2 a pozemku 
p.č. 184 zastavěná plocha, hráz, o výměře 1093 m2, vše k.ú. Buk u Jindřichova Hradce, 
oddělených na základě geometrického plánu č. 399-1083/2018.

Usnesení číslo: 250/8R/2020
Uzavření darovací smlouvy s Jihočeským krajem na část úseku komunikace III/12833a v k.ú. 
Radouňka.

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Jindřichův Hradec, IČ 00246875, se sídlem 
Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec (jako obdarovaný) a Jihočeským krajem, IČ 70890650, se 
sídlem U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice (jako dárce), na převod pozemků p.č. 
709/1, ostatní plocha, silnice, o výměře 4764 m², p.č. 709/3, ostatní plocha, silnice, o výměře 
1473 m² a p.č. 2026, ostatní plocha, silnice, o výměře 2777 m² včetně stavby pozemní 
komunikace, bývalé silnice III/12833a v k.ú. Radouňka, obci Jindřichův Hradec dle předloženého 
návrhu

2. požaduje
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí

Usnesení číslo: 251/8R/2020
Žádost společnosti Služby města Jindřichův Hradec s.r.o., J.Hradec o pronájem částí pozemků 
v k.ú. Jindřichův Hradec za účelem konání poutě „Porcinkule“ dne 2.8.2020

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu pozemku, dle předloženého návrhu, mezi městem Jindřichův Hradec, 
IČ: 00246875, se sídlem Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec a společností Služby města 
Jindřichův Hradec s.r.o., se sídlem Jiráskovo předměstí 1007/III, J.Hradec, IČ:26043335, na 
části pozemků p.č. 4323, 4321/1, 4325, 4318/1, 4288, 4324/1, 4326/6, 4320, 4287/2, 4286/2, 
1559, 2516/2,1925,1587, 4322, 4290/3,1562,1982/1,1959/3 a 1953/1 vše k.ú. Jindřichův 
Hradec o celkové výměře 3.400m²,za účelem konání poutě „Porcinkule“ dne 2.8.2020. Doba 
nájmu se sjednává na dobu určitou 2.8.2020 a ulice Bezručova na dobu od 28.7.2020 (od 19.00 
hod.) do 3.8.2020 (do 21.00 hod). Celková výše nájmu činí 20.000,-Kč bez DPH.

Usnesení číslo: 252/8R/2020
Zateplení objektu(J. Hradec, Stará cesta čp.594/II) nad pozemkem města Jindřichův Hradec, 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a smlouvy o zřízení služebnosti



Rada města po projednání:

1. schvaluje
umístění přesahu zateplení tloušťky 150mm nad částí pozemku p.č. 2649, ost. plocha, ost. 
komunikace, k.ú. Jindřichův Hradec, který je ve vlastnictví města J. Hradec pro stavbu: ,,J. 
Hradec, Stará cesta čp.594/II – zateplení domu“ a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti dle předloženého znění s investorem stavby , 

, Břevnov, Praha 6 a , bytem , 37701 
Jindřichův Hradec za podmínky provedení zateplení až nad základovým soklem z důvodu 
provádění zimní údržby a investor stavby se vzdá práva domáhat se náhrady škody vzniklé na 
pozemku p.č. 2667, k.ú. Jindřichův Hradec, jehož součástí je stavba čp.594, Jindřichův Hradec II 
a toto vzdání bude zapsáno do katastru nemovistí a následné uzavření smlouvy o zřízení 
služebnosti. 
Tento souhlas nabývá účinnosti dnem uzavření smlouvy o budoucí smlouvě a nenahrazuje 
rozhodnutí příslušných správních orgánů.

Usnesení číslo: 253/8R/2020
Uložení kabelového vedení NN (E.ON – Buk p.č. 546/3) 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. 1326/1, ost. plocha, ost. komunikace 
a p.č. 546/2, ost. plocha, ost. komunikace, vše k.ú. Buk u Jindřichova, které jsou ve vlastnictví 
města Jindřichův Hradec pro stavbu ,,Buk čp.75 – kabel NN (JH-1030054388/002/MAEL)“ 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: 254/8R/2020
Uložení kabelového vedení NN (E.ON – Matná) 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. 649/1, ost. plocha, ost. komunikace, k.ú. Matná, 
které jsou ve vlastnictví města Jindřichův Hradec pro stavbu ,,Matná,  – 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 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: 255/8R/2020
Nařízení města Jindřichův Hradec č. 1/2020, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD

Rada města po projednání:

1. schvaluje
Nařízení města Jindřichův Hradec č. 1/2020, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD, dle předloženého 
návrhu, s účinností od 01. 04. 2020

Usnesení číslo: 256/8R/2020
Návrh darovací smlouvy - nepotřebný majetek 



Rada města po projednání:

1. schvaluje
vyřazení nepotřebného majetku - dvou PC včetně monitorů pořízených v roce 2008(monitory) a 
2012(PC), inv. č. 8017/G001, 80220/G001, 81166/H001, 81166/H001 z majetku města formou 
darování ugandské škole v Kysheru prostřednictvím , nar. 1963, 

, 37701 Jindřichův Hradec

2. schvaluje
uzavření darovací smlouvy mezi Městem Jindřichův Hradec a , narozeným 

1963, , 377 01 Jindřichův Hradec, dle předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 257/8R/2020
Zadání veřejné zakázky z ORJ 19 - Provádění digitalizace vybraných dokumentů MěÚ 
Jindřichův Hradec a vytvoření metadat pro zpřístupnění digitalizovaných dat

Rada města po projednání:

1. schvaluje
zadání veřejné zakázky z ORJ 19 - Provádění digitalizace vybraných dokumentů MěÚ Jindřichův 
Hradec a vytvoření metadat pro zpřístupnění digitalizovaných dat Vzdělávacímu a kulturnímu 
centru Jindřichův Hradec, příspěvková organizace, Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec, 
IČ 085 23 495 za jednotkové ceny podle předloženého návrhu

2. schvaluje
uzavření Rámcové smlouvy o dílo mezi městem Jindřichův Hradec a Vzdělávacím a kulturním 
centrem Jindřichův Hradec, příspěvková organizace, Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec, 
IČ 085 23 495, podle předloženého návrhu

Usnesení číslo: 258/8R/2020
MAS Česká Kanada o.p.s. - souhlas se začleněním správního území a zpracováním 
Integrované strategie rozvoje území

Rada města po projednání:

1. souhlasí
se začleněním území města Jindřichův Hradec, včetně místních částí, do územní působnosti 
Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s., se sídlem Kostelní 20/1, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 
281 58 717, a to pro roky 2021 - 2027

2. souhlasí
se zpracováním Integrované strategie rozvoje území na roky 2021 - 2027 na celé území v 
působnosti Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s. dle předloženého návrhu

3. požaduje
předložit zastupitelstvu města k projednání

Usnesení číslo: 259/8R/2020
Příprava programu 15. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, které se uskuteční 
dne 25. března 2020

Rada města po projednání:

1. schvaluje
program 15. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, které se uskuteční dne 25. března 
2020 od 16:00 hod v sále KD Střelnice takto: 

1. Zahájení
2. Schválení návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3. Schválení předloženého programu
4. Zhodnocení finančních prostředků
5. Rozpočtová opatření schválená radou města a opravy rozpisu schváleného rozpočtu
6. Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - Hospicová péče sv. Kleofáše 
7. Návrh na poskytnutí finančních dotací na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže z 



rozpočtu města Jindřichův Hradec na rok 2020
8. Návrh na poskytnutí finančních dotací na činnost sportovním a tělovýchovným organizacím z 
rozpočtu města Jindřichův Hradec na rok 2020
9. Návrh rozpočtového opatření č. 7/2020 – Sadové úpravy v objektu Hvězdárny, Jindřichův 
Hradec
10. Rozmístění státní dotace a příspěvků města v Programu regenerace MPR na rok 2020
11. Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci - nově vzniklá p.č. 
518/5 v k.ú. Políkno – realizace
12. Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci - p. č. 1507/13 k. ú. J. 
Hradec - realizace
13. Směna a koupě pozemků v lokalitě Karlov v Jindřichově Hradci - realizace záměru
14. Směna pozemků v k.ú. Děbolín - realizace záměru
15. Prodej pozemku p.č. 1099/1, ostatní plocha, jiná plocha, obec J. Hradec, k.ú. Děbolín - záměr 
16. Prodej části pozemku p.č. 3890/171, obec i k.ú. J. Hradec – záměr
17. Prodej pozemků části p.č. 28/3 a st. p.č. 13/2, k.ú. Políkno u J. Hradce – záměr
18. Prodej pozemků p.č. 322/8, 322/7,344 a 345 , k.ú. Políkno u Jindřichova Hradce – záměr
19. Prodej části pozemku p.č. 470/1, k.ú. Horní Žďár u J. Hradce - záměr
20. Prodej hrobky – záměr
21. Nabídka na odkoupení pozemku p.č. 743/5 v k.ú. Radouňka
22. Návrh na bezúplatný převod p.č. 3603/1 v k.ú. Jindřichův Hradec od SPÚ
23. Uzavření darovací smlouvy s Jihočeským krajem na část úseku komunikace III/12833a v k.ú. 
Radouňka
24. 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
25. Nakládání s komunálním odpadem v Jindřichově Hradci, rozpočtový závazek na roky 2021 - 
2025
26. MAS Česká Kanada o.p.s. - souhlas se začleněním správního území a zpracováním 
Integrované strategie rozvoje území
27. Diskuse + interpelace členů ZMě
28. Závěr




