
USNESENÍ Z 9. SCHŮZE RADY MĚSTA
JINDŘICHŮV HRADEC

KONANÉ DNE 18.03.2020

V Jindřichově Hradci dne 19.3.2020
Usnesení číslo: 260/9R/2020
Projednání uzavření smluv 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 Kawaii Production s.r.o., Ocelářská 1354/35, 190 00 Praha 9 - Libeň, IČ 
04527976 za účelem uspořádání dětského programu Kája a Bambuláček, který se uskuteční dne 
21.6.2020.

2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy v KD Střelnice mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 
01 Jindřichův Hradec a Základní školou Jindřichův Hradec II, Jarošovská 746, 377 01 Jindřichův 
Hradec II, IČ 70981949 za účelem uspořádání školní akademie, která se uskuteční dne 
22.6.2020.

3. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy v KD Střelnice mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 
01 Jindřichův Hradec a Lucií Dračkovou, , IČ 00707147 za účelem 
uspořádání divadelního představení Fantastická žena, které se uskuteční dne 6.10.2020.

Usnesení číslo: 261/9R/2020
Návrh na provedení rozpočtového opatření č. 18/2020 - Městská knihovna

Rada města po projednání:

1. schvaluje
provedení rozpočtového opatření č. 18/2020 takto:
a) příjmovou část rozpočtu v části přijaté transfery povýšit o částku 1 729 000,- Kč zařazením 
nové položky Městská knihovna - regionální funkce knihoven
b) výdajovou část rozpočtu, ORJ 16 - odbor kanceláře starosty povýšit o částku 1 729 000,- Kč 
zařazením nové položky Městská knihovna - regionální funkce knihoven

Usnesení číslo: 262/9R/2020
Žádost o svolení k užití znaku města - "sportovní dresy TCV Jindřichův Hradec, z.s."

Rada města po projednání:

1. schvaluje
užití znaku města Jindřichův Hradec triatlonovému klubu TCV Jindřichův Hradec, z.s., se sídlem 
Mládežnická 253, Jindřichův Hradec IV, 377 01 Jindřichův Hradec, IČO: 424 08 695 na nových 
sportovních dresech užívaných členy klubu.

Usnesení číslo: 263/9R/2020
Návrh na poskytnutí mimořádných dotací - Základní umělecká škola Vítězslava Nováka, 
Jindřichův Hradec, Janderova 165/II

Rada města po projednání:

1. schvaluje
poskytnutí mimořádné dotace ve výši 20 000,- Kč Základní umělecké škole Vítězslava Nováka, 
Jindřichův Hradec, Janderova 165/II, se sídlem Janderova 165, Jindřichův Hradec II, 377 01 
Jindřichův Hradec, identifikační číslo 608 16 821, a to na částečnou úhradu nákladů spojených s 
výměnným pobytem žáků uvedené umělecké školy v partnerské Musikschule Neckargemünd v 
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roce 2020.

2. schvaluje
uzavření Smlouvy o poskytnutí mimořádné dotace mezi městem Jindřichův Hradec a Základní 
uměleckou školou Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec, Janderova 165/II, se sídlem Janderova 
165, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec, identifikační číslo 608 16 821, dle 
předloženého návrhu.

3. schvaluje
poskytnutí mimořádné dotace ve výši 7 500,- Kč Základní umělecké škole Vítězslava Nováka, 
Jindřichův Hradec, Janderova 165/II, se sídlem Janderova 165, Jindřichův Hradec II, 377 01 
Jindřichův Hradec, identifikační číslo 608 16 821, a to na částečnou úhradu nákladů spojených s 
pobytem žáků partnerské Volkshochschule Zwettl v Jindřichově Hradci dne 12. 6. 2020.

4. schvaluje
uzavření Smlouvy o poskytnutí mimořádné dotace mezi městem Jindřichův Hradec a Základní 
uměleckou školou Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec, Janderova 165/II, se sídlem Janderova 
165, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec, identifikační číslo 608 16 821, dle 
předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 264/9R/2020
Návrh na poskytnutí finančních dotací z Dotačního programu na podporu kultury a zájmové 
činnosti z rozpočtu města Jindřichův Hradec v roce 2020 - I. výzva, OP č. 1 a 2

Rada města po projednání:

1. bere na vědomí
protokol hodnocení pracovní skupiny Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu 
kultury a zájmové činnosti v roce 2020 - I. výzva, opatření č. 1 a 2.

2. schvaluje
poskytnutí finančních dotací z Dotačního programu na podporu kultury a zájmové činnosti v roce 
2020, I. výzva, opatření č. 1 a 2, ve výši dle předloženého návrhu uvedeného v příloze.

3. ukládá
odboru kanceláře starosty sepsat s žadateli příslušné smlouvy

Usnesení číslo: 265/9R/2020
Volný byt č. 16 v čp. 677/III, sídl. Vajgar, J. Hradec – záměr pronájmu

Rada města po projednání:

1. schvaluje
zveřejnění záměru města - pronájem bytu č. 16 v čp. 677/III, sídl. Vajgar v Jindřichově Hradci 
takto:

1. formou nabídkového řízení – obálková metoda, minimální nabídková cena nájemného 53,49 
Kč/m2/měsíc,
2. nájemní smlouva na dobu určitou, a to do 31. 12. 2020
3. podmínky žádosti:
a) žadatel je starší osmnácti let
b) žadatel nebo osoba žijící ve společné domácnosti není nájemcem jiného bytu ve vlastnictví 
města J. Hradec nebo nemá ve vlastnictví byt či nemovitost s volným bytem (čestné prohlášení). 
Tato podmínka se nebude uplatňovat pouze v případě, kdy žádost pro přidělení bytu bude řádně 
zdůvodněna a platná nájemní smlouva bude ukončena dohodou před uzavřením nové nájemní 
smlouvy (čestné prohlášení)
c) faktický trvalý pobyt nebo pobyt (čestné prohlášení) v Jindřichově Hradci minimálně dva roky
d) 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
e) bezdlužnost u dodavatelů elektrické energie a zemního plynu (čestné prohlášení)
f) žadatel doloží schopnost úhrady navrhovaného nájemného
g) žadatel složí kauci ve výši 5 000,- Kč při podání nabídky na účet 6015-0603140379/0800, VS 
38, která bude započtena jako záloha na nájemné. Pokud zájemce neuzavře nájemní smlouvu v 
termínu, nebo odstoupí od uzavření smlouvy, připadne kauce ve prospěch města. Nevybranému 
zájemci bude kauce vrácena.



Usnesení číslo: 266/9R/2020
Prodloužení nájemní smlouvy na byt v domě čp. 31/I Zakostelecké náměstí

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na byt č. 7 v domě čp. 31/I, Zakostelecké náměstí v J. 
Hradci mezi městem J. Hradec a  na dobu určitou, a to do 31. 3. 2022.

Usnesení číslo: 267/9R/2020
Stanovení postupu a ceny GJ za vytápění – plynové domovní kotelny

Rada města po projednání:

1. schvaluje
postup pro kalkulaci ceny GJ na plynových domovních kotelnách

2. schvaluje
ceny za GJ za vytápění pro rok 2019 na plynových domovních kotelnách, dle předložených 
návrhů

Usnesení číslo: 268/9R/2020
Rozpočtové opatření č. 16/2020 - výkon pěstounské péče 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
rozpočtové opatření č.16/2020, kterým se se sníží rozpočet příjmů v části nedaňové příjmy, 
položka ostatní nedaňové příjmy o 960 000,--Kč a zároveň se zvýší rozpočet příjmů v části 
přijaté transfery , zařazením položky dotace –pěstounská péče ve výši 964 000,--Kč a v 
souvislosti s tím se zvýší rozpočet výdajů ORJ 28, položka výkon pěstounské péče o 4.000,--Kč.

Usnesení číslo: 269/9R/2020
Přijetí majetku nepatrné hodnoty 

Rada města po projednání:

1. neschvaluje
přijetí majetku nepatrné hodnoty po panu , zemřelém dne  osobního 
automobilu zn. RENAULT, .

Usnesení číslo: 270/9R/2020
Žádost o dotaci – Slide pro Debru 

Rada města po projednání:

1. neschvaluje
poskytnutí dotace společnosti Lemons brand s.r.o., IČO 03719243 se sídlem Rohanské nábřeží 
657/7, Praha 8 na uspořádání dobročinné akce Slide pro Debru

Usnesení číslo: 271/9R/2020
Žádost o finanční podporu - AC Facility s.r.o. - Alzheimercentrum České Budějovice 

Rada města po projednání:

1. neschvaluje
poskytnutí finanční podpory společnosti AC Facility s.r.o., Na Michovkách I 707, Průhonice na 
zajištění sociální služby Domov se zvláštním režimem - Alzheimercentrum České Budějovice



Usnesení číslo: 272/9R/2020
Žádost o schválení přijetí věcných darů – 4. ZŠ

Rada města po projednání:

1. schvaluje
v souladu se zřizovací listinou přijetí věcných darů v celkové hodnotě 262 078,- Kč od Střední 
školy informatiky a služeb, E. Krásnohorské 206, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČ:67439918, 
pro Základní školu Jindřichův Hradec III, Vajgar 592

Usnesení číslo: 273/9R/2020
Návrh na uzavření smlouvy o dílo - Rekonstrukce veřejného osvětlení Otín

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na akci Rekonstrukce veřejného osvětlení Otín se zhotovitelem Svatoslav 
Pokorný, IČ: 67192882, , Jindřichův Hradec za cenu 395 314 Kč bez DPH s termíny 
realizace 1. 4. - 30. 6. 2020.

Usnesení číslo: 274/9R/2020
Návrh zadání veřejné zakázky z ORJ 40 - Zpracování PD - Výstavba tělocvičny 2. ZŠ, 
Jindřichův Hradec

Rada města po projednání:

1. schvaluje
návrh zadání veřejné zakázky z ORJ 40
Zpracování PD - Výstavba tělocvičny 2. ZŠ, Jindřichův Hradec
dle předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 275/9R/2020
Rozmístění státní dotace a příspěvků města v Programu regenerace MPR za rok 2020

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s rozmístěním státní dotace z Programu regenerace MPR Jindřichův Hradec na rok 2020 dle 
předloženého návrhu.

2. souhlasí
s poskytnutím příspěvků města v celkové částce 167 tis. Kč vlastníkům jednotlivých objektů dle 
předloženého návrhu.

3. požaduje
předložit návrh na rozmístění státní dotace a poskytnutí příspěvků města k rozhodnutí ZMě.

Usnesení číslo: 276/9R/2020
Zadání veřejné zakázky z ORJ 40 - Stavební úpravy pobočky knihovny - Vajgar, Jindřichův 
Hradec a návrh rozpočtového opatření č. 17/2020 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
zadání veřejné zakázky z ORJ 40 Stavební úpravy pobočky knihovny - Vajgar, Jindřichův Hradec 
účastníkovi výběrového řízení STAVOJIH s. r. o., IČ: 26060477, se sídlem Na Výsĺuní 864, 
Jindřichův Hradec za cenu 1 867 075,83 Kč bez DPH s lhůtou realizace 62 dnů.

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



3. schvaluje
provedení rozpočtového opatření č. 17/2020 v ORJ 40 odbor rozvoje:
- Oddíl Činnosti knihovnické, položka Stavební úpravy knihovny pobočka Vajgar - EL, interiér - 
zvýšení o částku 300 000 Kč,
- Oddíl Silnice, položka Rekonstrukce ulice Kostelní 2. etapa - snížení o částku 300 000 Kč.

Usnesení číslo: 277/9R/2020
Pronájem části pozemku p.č. 1243 ostatní plocha, k.ú. Jindřichův Hradec - realizace záměru

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu pozemku, dle schváleného vzoru, mezi městem J.Hradec, IČ: 
00246875, se sídlem Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec a I , nar. 

, trvale bytem  na část pozemku p.č. 1243 ostatní plocha o 
výměře 1,68m2, obec i k.ú. Jindřichův Hradec, který je ve vlastnictví města Jindřichův Hradec, 
za účelem umístění obslužné šachty s výtahem, zakryté kovovým poklopem, určené k 
provozování nemovitosti čp. 165/I. 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: 278/9R/2020
Uzavření dodatku č.2 s Českým rybářským svazem, z.s., místní organizace Jindřichův Hradec 
- realizace záměru

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření dodatku č. 2, dle předloženého znění, ke smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 16.5.2005 v 
platném znění mezi městem J.Hradec, IČ: 00246875, se sídlem Klášterská 135/II, Jindřichův 
Hradec a Českým rybářským svazem, z.s., místní organizace Jindřichův Hradec, IČ: 00666734, 
se sídlem Schwaigrova 1118/II, Jindřichův Hradec s tím, že doba výpůjčky, na výpůjčku části 
pozemku p.č. 3181 o výměře 7m2, k.ú. Jindřichův Hradec se prodlužuje do 30.6.2025.

Usnesení číslo: 279/9R/2020
Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu pozemku - ORIS Praha spol. s r.o. - realizace 
záměru

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu pozemku, uzavřené dne 14.12.2007 mezi městem 
J.Hradec, IČ: 00246875, se sídlem Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec a společností ORIS 
Praha, spol. s r.o., IČ: 43004474, se sídlem Babákova 2390/2, Praha s tím, že tímto dodatkem č. 
2 bude z předmětu nájmu vyjmuta část pozemku p.č. 294/3 ostatní plocha o výměře 2m2, k.ú. 
Dolní Skrýchov a sníženo nájemné o 22.980,-Kč/rok. Dodatek bude uzavřen dle předloženého 
návrhu.

Usnesení číslo: 280/9R/2020
Žádost o prodloužení doby nájmu a změnu nájemce -  J. Hradec - záměr

Rada města po projednání:

1. schvaluje
záměr uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu pozemku ze dne 1.7.2000 v platném znění mezi 
městem J.Hradec, IČ: 00246875, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec a , IČ: 
12921050, J.Hradec 90/II a  IČ: 46694161, J.Hradec s tím, že doba 
nájmu, na pronájem části pozemku p.č. 1981/1 ostatní plocha o výměře 68m2, k.ú. J.Hradec, se 
prodlužuje do 1.7.2030 a nájemce bude změněn pouze na  IČ: 46694161, 

 Jindřichův Hradec.



Usnesení číslo: 281/9R/2020
Pronájem částí pozemků p.č. 2581/1 a p.č. 2580/1,vše k.ú. Jindřichův Hradec - záměr

Rada města po projednání:

1. bere na vědomí
ukončení smlouvy o nájmu pozemku uzavřené mezi Městem J.Hradec, IČ: 00246875, se sídlem 
Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec a , naposled bytem na části 
pozemků p.č. 2581/1 zahrada o výměře 51m2 - užívaná jako zahrada a p.č. 2580/1 ostatní 
plocha o výměře 11m2 - pozemek pod částí garáže, vše k.ú. Jindřichův Hradec.

2. schvaluje
záměr pronájmu částí pozemků p.č. 2581/1 zahrada o výměře 51m2 za účelem užívání jako 
zahrada za cenu 6,-Kč/m2/rok a p.č. 2580/1 ostatní plocha o výměře 11m2 za účelem užívání 
jako pozemek pod částí garáže ve vlastnictví nájemce za cenu 21,-Kč/m2/rok ,vše obec i k.ú. 
Jindřichův Hradec paní ,  Výše nájemného činí 537,-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: 282/9R/2020
Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o výpůjčce a provozování kompostárny

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o výpůjčce a provozování kompostárny uzavřené dne 
27.5.2014 mezi městem J. Hradec a Služby města Jindřichův Hradec s.r.o., se sídlem Jiráskovo 
předměstí 1007/III, J. Hradec, IČ 26043335, dle předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 283/9R/2020
Žádost o umístění informačního banneru na plot - Muzeum Jindřichohradecka

Rada města po projednání:

1. schvaluje
Muzeu Jindřichohradecka, Jindřichův Hradec 19/I, IČ: 00070971 bezplatné užívání části plotu na 
pozemku p.č. 4290/2 k.ú. J.Hradec za účelem umístění informačního reklamního banneru , který 
bude informovat o Krýzových jesličkách ve dnech 5.4.2020 - 13.5.2020.

Usnesení číslo: 284/9R/2020
Zúčtování nájemného za rok 2019 - ČEVAK, a.s.

Rada města po projednání:

1. schvaluje
zúčtování nájemného za rok 2019 dle smlouvy o nájmu vodovodu a kanalizace pro veřejnou 
potřebu a jiného vodohospodářského majetku města Jindřichův Hradec ze dne 27.7.2005 v 
platném znění, dle předloženého návrhu.

2. požaduje
předložit zastupitelstvu města na vědomí

Usnesení číslo: 285/9R/2020
Zařazení provozovny obchod, Nežárecká 107/IV, 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 , se sídlem , 377 01 Jindřichův Hradec pro provozovnu č. 
1012880672 obchod na adrese Nežárecká 107/IV, 377 01 Jindřichův Hradec od 1. 4. 2020.



Smlouva bude uzavřena dle schváleného vzoru.

Usnesení číslo: 286/9R/2020
Uložení vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojky (J. Hradec, Nušlova,) do pozemku 
města Jindřichův Hradec, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a 
smlouvy o zřízení věcného břemene

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uložení vodovodní a splaškové kanalizační přípojky do části pozemků, p.č. 3531, ost. plocha, ost. 
komunikace a p.č. 3518/2, ost. plocha, jiná plocha, vše k.ú. Jindřichův Hradec, které jsou ve 
vlastnictví města J. Hradec pro stavbu: ,,Jindřichův Hradec, Nušlova p.č.3516/4 – vodovodní, 
splašková kanalizační přípojka“ a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle 
schváleného vzoru s investorem stavby , bytem , 37701 
Jindřichův Hradec a , bytem , a následné 
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, dle schváleného vzoru. 
Tento souhlas nabývá účinnosti dnem uzavření smlouvy o budoucí smlouvě a nenahrazuje 
rozhodnutí příslušných správních orgánů.

2. schvaluje
uložení plynovodní přípojky do části pozemku p.č. 3531, ost. plocha, ost. komunikace a p.č. 
3518/2, ost. plocha, jiná plocha, vše k.ú. Jindřichův Hradec, který je ve vlastnictví města J. 
Hradec pro stavbu: „Jindřichův Hradec, Nušlova p.č.3516/4 - plynovodní přípojka“ a uzavření 
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti plynovodního vedení dle schváleného vzoru s 
investorem stavby , bytem  37701 Jindřichův Hradec a  

, bytem , 378 31 a následné uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene osobní služebnosti plynárenského vedení podle § 59 odst.2 energetického 
zákona s vlastníkem plynovodní přípojky, dle schváleného vzoru. 
Tento souhlas nabývá účinnosti dnem uzavření smlouvy o smlouvě budoucí a nenahrazuje 
rozhodnutí příslušných správních orgánů.

Usnesení číslo: 287/9R/2020
Uložení kabelového vedení NN, uzemnění (E.ON – Děbolín) do pozemků 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, uzemnění a umístění kabelového pilíře do pozemků p.č. 597/10, 
ost. plocha, ost. komunikace, p.č. 1154/2, ost. plocha, ost. komunikace, vše k.ú. Děbolín, které 
jsou ve vlastnictví města Jindřichův Hradec pro stavbu ,,Děbolín čp.63-čp.29 – posilovací 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: 288/9R/2020
Uložení kabelového vedení NN, VN., telekomunikační sítě, uzemnění a kabelového pilíře 
(E.ON – J. Hradec, Pražská) 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, VN, telekomunikační sítě, uzemnění a 2x kabelového pilíře do 
pozemků p.č. 695/3, ost. plocha, silnice a p.č. 754, ost. plocha, silnice, k.ú. Radouňka a do 
pozemků p.č. 3128, orná půda, p.č. 3132/18, trvalý travní porost, p.č. 3121/23, ost. plocha, ost. 
komunikace, p.č. 4311, ost. plocha, ost. komunikace, p.č. 2827, ost. plocha, silnice, p.č. 2828/1, 
lesní pozemek, p.č. 2829/1, ost. plocha, ost. komunikace, p.č. 2833, ost. plocha, ost. 
komunikace a p.č. 4310, ost. plocha, ost. komunikace, vše k.ú. Jindřichův Hradec, které jsou ve 
vlastnictví města Jindřichův Hradec pro stavbu ,,J. Hradec, Pražská, u rozvodny – TS, VN, 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: 289/9R/2020
Rozpočtové opatření č. 19/2020 - řešení krizové situace

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s provedením rozpočtového opatření č. 19/2020, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů v ORJ 10 – odbor dopravy, navýšením položky Příspěvek na MHD o 
350,00 tis. Kč a položky Znalecké posudky, svědečné o 150,00 tis. Kč,
- zvyšuje rozpočet výdajů v ORJ 14 – odbor školství, zařazením nové položky Krizová situace – 
ZŠ, MŠ ve výši 1.000,00 tis. Kč,
- zvyšuje rozpočet výdajů v ORJ 16 – odbor kanceláře starosty navýšením položky Krizové řízení, 
mimořádné události o 500,00 tis. Kč,
- zvyšuje rozpočet výdajů v ORJ 19 – odbor vnitřní správy navýšením položky Provoz o 160,00 
tis. Kč a položky Ostatní investice o 40,00 tis. Kč,
- zvyšuje rozpočet výdajů v ORJ 28 – odbor sociálních věcí, zařazením nové položky Služba pro 
seniory v krizové situaci ve výši 1.000,00 tis. Kč,
- zvyšuje financování, zvýšením položky Změna stavu finančních prostředků o částku 3.200,00 
tis. Kč.

2. požaduje
předložit návrh na provedení rozpočtového opatření č. 19/2020 zastupitelstvu města k 
rozhodnutí.

Usnesení číslo: 290/9R/2020
Přerušení provozu v mateřských školách a jejich odloučených pracovištích 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
přerušení provozu v mateřských školách zřizovaných městem Jindřichův Hradec a jejich 
odloučených pracovištích od 17. 3. 2020 do odvolání

Usnesení číslo: 291/9R/2020
Návrh zadání veřejné zakázky z ORJ 40 - Obnova a statické zajištění kleneb v zámeckém 
pivovaru, Jindřichův Hradec

Rada města po projednání:

1. schvaluje
návrh zadání veřejné zakázky z ORJ 40 odbor rozvoje Obnova a statické zajištění kleneb v 
zámeckém pivovaru, Jindřichův Hradec dle předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 292/9R/2020
Oprava programu 15. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, které se uskuteční 
dne 25. března 2020

Rada města po projednání:

1. schvaluje
upravený 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 nově navrženého programu



4. Návrh na zhodnocení volných finančních prostředků 
5. Rozpočtové opatření č. 19/2020 – řešení krizové situace
6. Návrh rozpočtového opatření č. 7/2020 - Sadové úpravy v objektu Hvězdárny, Jindřichův 
Hradec
7. Rozmístění státní dotace a příspěvků města v Programu regenerace MPR na rok 2020
8. MAS Česká Kanada o.p.s. - souhlas se začleněním správního území a zpracováním Integrované 
strategie rozvoje území
9. Diskuze + interpelace členů ZMě
10. Závěr




