
V Jindřichově Hradci dne 16.4.2020
Usnesení číslo: 320/11R/2020
Městská knihovna - Dodatek č. 39 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 1. 11. 2009

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření Dodatku č. 39 ke smlouvě o výpůjčce mezi městem Jindřichův Hradec a Městskou 
knihovnou Jindřichův Hradec, IČ: 60817054, se sídlem U Knihovny 1173/II, Jindřichův Hradec, 
jehož předmětem je vymezení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a drobného 
dlouhodobého hmotného majetku, dle předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 321/11R/2020
Zpráva o činnosti obchodní společnosti Teplospol a.s. za rok 2019

Rada města po projednání:

1. bere na vědomí
zprávu o činnosti obchodní společnosti Teplospol a.s., se sídlem sídliště Vajgar 585, Jindřichův 
Hradec III, 377 01 Jindřichův Hradec, identifikační číslo 251 71 283, za rok 2019

2. požaduje
předložit Zastupitelstvu města Jindřichův Hradec k projednání

Usnesení číslo: 322/11R/2020
Úprava rozpisu schváleného rozpočtu

Rada města po projednání:

1. bere na vědomí
úpravy rozpisu schváleného rozpočtu za 1. čtvrtletí roku 2020

2. požaduje
předložit Zastupitelstvu města J. Hradec.

Usnesení číslo: 323/11R/2020
Odpisové plány

Rada města po projednání:

1. schvaluje
aktualizaci odpisových plánů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku města Jindřichův 
Hradec zařazeného do užívání od 1. 1. 2020 - 31. 3. 2020.

Usnesení číslo: 324/11R/2020
Nová úroková sazba na spořící účty

USNESENÍ Z 11. SCHŮZE RADY MĚSTA
JINDŘICHŮV HRADEC

KONANÉ DNE 15.04.2020

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



Rada města po projednání:

1. schvaluje
ponechání finančních prostředků na spořících účtech u České spořitelny a.s. s úročením dle nové 
nabídky.

Usnesení číslo: 325/11R/2020
Prodloužení funkčního období ředitelů základních škol

Rada města po projednání:

1. schvaluje
v souladu s § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, nevyhlásit konkursní řízení na 
vedoucí pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace Základní škola Jindřichův Hradec I, 
Štítného 121, IČ 70981931

2. schvaluje
v souladu s § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, nevyhlásit konkursní řízení na 
vedoucí pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace Základní škola Jindřichův Hradec II, 
Jarošovská 746, IČ 70981949

3. schvaluje
v souladu s § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, nevyhlásit konkursní řízení na 
vedoucí pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace Základní škola Jindřichův Hradec III, 
Vajgar 692, IČ 70981957

4. schvaluje
v souladu s § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, nevyhlásit konkursní řízení na 
vedoucí pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace Základní škola Jindřichův Hradec V, 
Větrná 54, IČ 70878714

Usnesení číslo: 326/11R/2020
Děbolín - obnova VO směr k rozhledně a Matné - zadání zakázky a návrh rozpočtového opatření 
č. 12/2020

Rada města po projednání:

1. schvaluje
zadání veřejné zakázky z ORJ 40 Děbolín - obnova VO směr k rozhledně a Matné po zajištění 
financování zhotoviteli Union Grid s.r.o., člen skupiny CARBOUNION, Václavské náměstí 846/1, 110 
00 Praha 1, IČ: 035 08 617 za cenu 983 754,27 Kč bez DPH.

2. schvaluje
uzavření smlouvy o dílo dle schváleného vzoru po schválení rozpočtového opatření č. 12/2020.

3. schvaluje
provedení rozpočtového opatření č. 12/2020 v ORJ 40 odbor rozvoje takto: 
- Oddíl Komunální rozvoj a služby j. n., položka Obnova a rozšíření VO Děbolín - zvýšení o částku 1 
000 000 Kč,
- Oddíl Sportovní zařízení v majetku města, položka Výměna dlažby ochozu relaxačního bazénu, 
rozšíření sauny - snížení o částku 1 000 000 Kč.



Usnesení číslo: 327/11R/2020
Zadání veřejné zakázky z ORJ 40 - Obnova a statické zajištění kleneb v zámeckém pivovaru, 
Jindřichův Hradec

Rada města po projednání:

1. schvaluje
zadání veřejné zakázky z ORJ 40 Obnova a statické zajištění kleneb v zámeckém pivovaru, 
Jindřichův Hradec účastníkovi zadávacího řízení STAVOJIH s.r.o., Na výsluní 864, 377 01 Jindřichův 
Hradec, IČ: 26060477 za cenu 2 304 960,62 Kč bez DPH.

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

Usnesení číslo: 328/11R/2020
Pronájem částí pozemků p.č. 2581/1 a p.č.2580/1, vše 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 paní , , Praha na 
části 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. 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: 329/11R/2020
Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu pozemku p.č. 1981/1, J.Hradec - realizace záměru

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření dodatku 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 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. Dodatek bude uzavřen dle předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 330/11R/2020
Smlouva o bezúplatném převodu pozemku p.č. 3526/314 k.ú. J.Hradec od SPÚ - realizace

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s uzavřením Smlouvy o bezúplatném převodu pozemků č. 1006992017 mezi městem Jindřichův 
Hradec, Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 00246875 (nabyvatelem) a ČR Státním 
pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ 01312774 (převádějícím), 
na převod pozemku p.č. 3526/314, orná půda, obec i k.ú. Jindřichův Hradec, dle předloženého 
návrhu.

2. požaduje
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí



Usnesení číslo: 331/11R/2020
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku p.č. 2736, J.Hradec - záměr

Rada města po projednání:

1. schvaluje
záměr uzavřít dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu pozemku, uzavřené dne 21.1.2014 mezi městem 
J.Hradec, IČ: 00246875, se sídlem Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec a panem 

, , J.Hradec s tím, že tímto dodatkem č. 1 bude změněn účel nájmu z 
uskladnění palivového dřeva na zahradu. Výše nájemného bude činit 6,-Kč/m2/rok s možností 
jednostranného navýšení nájemného na výši v místě a čase obvyklou a o inflaci

Usnesení číslo: 332/11R/2020
Uložení vodovodní přípojky (Matná, p.č. 9/6 ) do pozemku města Jindřichův Hradec, uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a smlouvy o zřízení služebnosti

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uložení vodovodní přípojky do části p.č. 643, ost. plocha, ost. komunikace, k.ú. Matná, který je ve 
vlastnictví města J. Hradec pro stavbu: ,,Matná, p.č. 9/6 – vodovodní přípojka“ a uzavření smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle schváleného vzoru s investorem stavby  

, bytem , 391 82 Veselí nad Lužnicí 
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.

Usnesení číslo: 333/11R/2020
Uložení plynovodní přípojky (J. Hradec, Nežárecká čp.106/IV) 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 plynovodní přípojky do části pozemků p.č. 4263, ost. plocha, ost. komunikace, p.č. 4261, 
ost. plocha, ost. komunikace a p.č. 1091, ost. plocha, ost. komunikace, vše k.ú. Jindřichův Hradec, 
které jsou ve vlastnictví města J. Hradec pro stavbu: „J. Hradec, Nežáreck čp. 106/IV - plynovodní 
přípojka“ a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti plynovodního vedení dle 
schváleného vzoru s investorem stavby , , oba bytem 

, 37701 Jindřichův Hradec a bytem 
 370 04 České Budějovice 3 

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: 334/11R/2020
Příprava programu 16. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, které se uskuteční dne 
29. dubna 2020

Rada města po projednání:

1. schvaluje



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

1. Zahájení
2. Schválení návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3. Schválení předloženého programu
4. Návrh řešení výpadku v příjmech
5. Rozpočtová opatření schválená radou města 
6. Opravy rozpisu schváleného rozpočtu
7. Zhodnocení finančních prostředků
8. Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - Hospicová péče sv. Kleofáše 
9. Návrh na poskytnutí finančních dotací na činnost sportovním a tělovýchovným organizacím z 
rozpočtu města Jindřichův Hradec na rok 2020
10. Návrh na poskytnutí finančních dotací na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže z 
rozpočtu města J. Hradec na rok 2020
11. Návrh rozpočtového opatření č. 15/2020 – Výměna 7 ks světlíků na sportovní hale, Jindřichův 
Hradec
12. Smlouva o bezúplatném převodu pozemku p.č. 3526/314 k.ú. J.Hradec od SPÚ - realizace
13. Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci - nově vzniklá p.č. 518/5 v 
k.ú. Políkno – realizace
14. Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci - p. č. 1507/13 k. ú. J. 
Hradec - realizace
15. Směna a koupě pozemků v lokalitě Karlov v Jindřichově Hradci - realizace záměru
16. Směna pozemků v k.ú. Děbolín - realizace záměru
17. Prodej pozemku p.č. 1099/1, ostatní plocha, jiná plocha, obec J. Hradec, k.ú. Děbolín - záměr 
18. Prodej části pozemku p.č. 3890/171, obec i k.ú. J. Hradec – záměr
19. Prodej pozemků části p.č. 28/3 a st. p.č. 13/2, k.ú. Políkno u J. Hradce – záměr
20. Prodej pozemků p.č. 322/8, 322/7,344 a 345 , k.ú. Políkno u Jindřichova Hradce – záměr
21. Prodej části pozemku p.č. 470/1, k.ú. Horní Žďár u J. Hradce - záměr
22. Prodej hrobky – záměr 
23. Uzavření darovací smlouvy s Jihočeským krajem na část úseku komunikace III/12833a v k.ú. 
Radouňka
24. Návrh na bezúplatný převod p.č. 3603/1 v k.ú. Jindřichův Hradec od SPÚ
25. Nabídka na odkoupení pozemku p.č. 743/5 v k.ú. Radouňka
26. 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
27. Nakládání s komunálním odpadem v Jindřichově Hradci, rozpočtový závazek na roky 2021 –
2025
28. Zúčtování nájemného za rok 2019 – ČEVAK, a.s.
29. Prominutí úhrady a odložení splatnosti nájemného v souvislosti s koronavirovou epidemií
30. Diskuse + interpelace členů ZMě 
31. Závěr

Usnesení číslo: 335/11R/2020
Opatření města ke zmírnění dopadů epidemie na občany a podnikatele 

Rada města po projednání:

1. doporučuje
správci poplatku prominout místní poplatek z pobytu za období od vyhlášení nouzového stavu, tedy 
od 12. 3. 2020 do 31. 12. 2020, dle předloženého návrhu

2. doporučuje
správci poplatku prominout místní poplatek za užívání veřejného prostranství za období od 
vyhlášení nouzového stavu, tedy od 12. 3. 2020 do 31. 12. 2020, a to všem poplatníkům 
podléhajícím výše zmiňovanému poplatku

3. schvaluje
odklad splatnosti platby nájemného z městských bytů, včetně záloh za služby s nájmem bytu 
souvisejících, za období březen - červenec 2020, nájemníkům, kteří se z důvodů mimořádných 
opatření Vlády České republiky v souvislosti s epidemií nemoci COVID-19 dostanou do platební 



neschopnosti, a to do 31. května 2021, za předpokladu, že bude řádně hrazeno nájemné za měsíce, 
na které se úleva spočívající v odložení platby nebude vztahovat a nájemce požádá o odklad 
splatnosti platby nájemného do 20. 6. 2020

4. schvaluje
odklad splatnosti platby nedoplatku na vyúčtování služeb souvisejících s užíváním bytu, které je 
splatné k 31. 7. kalendářního roku, nájemníkům, kteří se z důvodů mimořádných opatření Vlády 
České republiky v souvislosti s epidemií nemoci COVID-19 dostanou do platební neschopnosti, a to 
do 31. května 2021 za předpokladu, že nájemce požádá o odklad splatnosti platby nedoplatku do 
20. 6. 2020

5. deklaruje
že město Jindřichův Hradec nebude uplatňovat sankce za prodlení v souvislosti s platbou 
nájemného v městských bytech, jejíž splatnost nastala v době nouzového stavu, a s úhradou 
nedoplatku na vyúčtování služeb souvisejících s užíváním bytu, které je splatné k 31. 7. 
kalendářního roku

6. schvaluje
znění Výzvy pro poskytnutí jednorázového daru ve výši 5 000,- Kč jindřichohradeckým 
podnikatelům, dle předloženého návrhu

7. schvaluje
znění vzorové darovací smlouvy dle předloženého návrhu

8. požaduje
předložit příslušné rozpočtové opatření a návrh na poskytnutí daru ve výši 5 000,- Kč jednotlivým 
žadatelům po skončení termínu pro podávání žádostí k projednání orgánům města

Usnesení číslo: 336/11R/2020
Prominutí úhrady a odložení splatnosti nájemného v souvislosti s koronavirovou epidemií

Rada města po projednání:

1. souhlasí
nájemcům dle předloženého seznamu (příloha č. 1), zcela prominout úhradu nájemného z 
prostor/provozoven/pozemků, které jsou ve vlastnictví města Jindřichův Hradec, dle platně 
uzavřených nájemních smluv, a to od prvního dne měsíce, ve kterém vstoupila v platnost 
mimořádná opatření vlády, v jejichž důsledku uvedení nájemci nemohou vykonávat svou činnost, 
do posledního dne měsíce, ve kterém došlo ke zrušení platnosti těchto opatření, dle konkrétní 
podnikatelské a další činnosti.

2. souhlasí
s odložením splatnosti nájmu nájemcům dle předloženého seznamu (příloha č. 1) za dva kalendářní 
měsíce následující po měsíci, ve kterém dojde ke zrušení mimořádných opatření vlády, v jejichž 
důsledku uvedení nájemci nemohli v prostorách/provozovnách/pozemcích ve vlastnictví města 
Jindřichův Hradec vykonávat svou činnost. Nájemné za tyto dva měsíce by bylo splatné ke dni 
18.12.2020.

3. souhlasí
s výzvou k solidaritě a ohleduplnosti pronajímatelů z řad veřejného i soukromého sektoru, a to 
například formou odpuštění nebo odložení plateb s ohledem na dopady koronavirové epidemie.

4. požaduje
předložit Zastupitelstvu města Jindřichův Hradec k projednání.






