
USNESENÍ Z 13. SCHŮZE RADY MĚSTA
JINDŘICHŮV HRADEC

KONANÉ DNE 06.05.2020

V Jindřichově Hradci dne 7.5.2020
Usnesení číslo: 355/13R/2020
Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě - Spolek Broučci a Ondřej Sedláček - Výstavní dům a galerie 
Stará radnice

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 
135/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 00246875 jako nájemcem, spolkem Spolek Broučci Arch. 
Podhůrského, se sídlem Preláta 57, Přední Kopanina, 164 00 Praha 6, IČ 081 54 040, jako 
autorem výstavy, a Ondřejem Sedláčkem, se sídlem , 149 00, Praha 4; Háje, IČ 
016 65 804, jako spoluautorem výstavy, jejímž předmětem bylo dodání kompletního souboru 
věcí tvořících výstavu "Broučci" tzv. na klíč vyhotovenou dle stejnojmenného animovaného 
seriálu a doplněnou dalšími exponáty autora Zdeňka Podhůrského staršího, dle předloženého 
návrhu

Usnesení číslo: 356/13R/2020
Závěrečný účet a zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření DSO Česká inspirace za rok 
2019

Rada města po projednání:

1. bere na vědomí
závěrečný účet DSO Česká inspirace, svazek obcí, IČ 60085126, se sídlem tř. Československé 
armády 408, 502 00 Hradec Králové za rok 2019

2. bere na vědomí
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Česká inspirace, svazek obcí, IČ 60085126, se 
sídlem tř. Československé armády 408,502 00 Hradec Králové za rok 2019

3. požaduje
předložit zastupitelstvu města k projednání

Usnesení číslo: 357/13R/2020
Schválení účetní závěrky za rok 2019

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s předloženou účetní závěrkou města Jindřichův Hradec za rok 2019

2. souhlasí
s výsledkem hospodaření města Jindřichův Hradec za rok 2019 ve výši 113 057 790,57 Kč

3. souhlasí
se zaúčtováním hospodářského výsledku ve výši 113 057 790,57 Kč jako nerozdělený zisk

4. požaduje
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí.

Usnesení číslo: 358/13R/2020
Návrh závěrečného účtu města Jindřichův Hradec za rok 2019

Rada města po projednání:

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



1. souhlasí
s návrhem závěrečného účtu města Jindřichův Hradec za rok 2019,

2. souhlasí
s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením města Jindřichův Hradec v roce 2019 bez 
výhrad,

3. požaduje
předložit k projednání zastupitelstvu města.

Usnesení číslo: 359/13R/2020
Plnění rozpočtu příjmů a čerpání rozpočtu výdajů k 31. 3. 2020

Rada města po projednání:

1. bere na vědomí
plnění rozpočtu příjmů a čerpání rozpočtu výdajů k 31. 3. 2020.

Usnesení číslo: 360/13R/2020
Ukončení nájemní smlouvy na byt č. 3 v čp. 31/I

Rada města po projednání:

1. schvaluje
ukončení nájemní smlouvy na byt č. 3 v , Jindřichův Hradec mezi 
městem Jindřichův Hradec a  dohodou ke dni 30. 4. 2020

Usnesení číslo: 361/13R/2020
Návrh zadání VZMR z ORJ 14 – Rekonstrukce šaten učitelek u jedné třídy 1. mateřské školy 
Jindřichův Hradec II, Růžová 39 - odloučené pracoviště Pod Kasárny 1019

Rada města po projednání:

1. schvaluje
návrh zadání veřejné zakázky malého rozsahu z ORJ 14 - Rekonstrukce šaten učitelek u jedné 
třídy 1. mateřské školy Jindřichův Hradec II, Růžová 39 - odloučené pracoviště Pod Kasárny 1019 
dle předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 362/13R/2020
Návrh dodavatele 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 – Odbor školství - Rekonstrukce školní kuchyně 
1. MŠ Jindřichův Hradec II, Růžová 39 firmě Jindřichohradecká stavební s.r.o., Otín 102, 37701 
Jindřichův Hradec, IČ: 26105128 za cenu 2 750 212,63 Kč s DPH se lhůtou realizace 44 dnů

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

Usnesení číslo: 363/13R/2020
Návrh VZMR z ORJ 14 – Modernizace IT učeben na ZŠ Jindřichův Hradec II, Janderova 160 a 
ZŠ Jindřichův Hradec II, Jarošovská 746

Rada města po projednání:

1. schvaluje
návrh zadání veřejné zakázky malého rozsahu z ORJ 14 - Modernizace IT učeben na ZŠ 



Jindřichův Hradec II, Janderova 160 a ZŠ Jindřichův Hradec II, Jarošovská 746 dle předloženého 
návrhu

Usnesení číslo: 364/13R/2020
Návrh zadání VZMR z ORJ 14 – Výměna vstupních dveří do budovy 5. ZŠ

Rada města po projednání:

1. schvaluje
zadání veřejné zakázky malého rozsahu z ORJ 14 - Výměna vstupních dveří do budovy Základní 
školy Jindřichův Hradec III, Vajgar 692 dle předloženého návrhu

Usnesení číslo: 365/13R/2020
Návrh zadání VZMR z ORJ 40 - PD - Rekonstrukce chodníku Dolní Skrýchov podél silnice 
III/12833

Rada města po projednání:

1. schvaluje
návrh zadání veřejné zakázky z ORJ 40
PD - Rekonstrukce chodníku Dolní Skrýchov podél silnice III/12833 
dle předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 366/13R/2020
Zadání VZMR z ORJ 40 – Zpracování PD - Výstavba tělocvičny 2. ZŠ Jindřichův Hradec

Rada města po projednání:

1. schvaluje
zadání veřejné zakázky malého rozsahu z ORJ 40 "Zpracování PD - Výstavba tělocvičny 2. ZŠ 
Jindřichův Hradec" účastníkovi řízení firmě Atelier M.A.A.T., s.r.o., Převrátilská 330/15, 390 01 
Tábor, IČ: 28145968 za cenu 759 000,00 Kč bez DPH.

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

Usnesení číslo: 367/13R/2020
Úprava a osvětlení přechodu pro chodce na sídl. Vajgar, J. Hradec - návrh dodatku č. 2 ke 
smlouvě o dílo

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. objednatele 0333/2020 na akci "Úprava a osvětlení 
přechodu pro chodce na sídl. Vajgar, J. Hradec" mezi Městem Jindřichův Hradec a společností 
SWIETELSKY stavební s.r.o. se sídlem Pražská 495, 370 04 České Budějovice, IČ: 48035599, dle 
předloženého návrhu

Usnesení číslo: 368/13R/2020
Návrh rozpočtového opatření č. 29/2020 - vyplacení pozastávky na akci Stavební úpravy a 
přístavba hvězdárny prof. Fr. Nušla, Jindřichův Hradec

Rada města po projednání:

1. schvaluje
provedení rozpočtového opatření č. 29/2020 v ORJ 40 odbor rozvoje takto:
- Oddíl Komunální služby a rozvoj j. n., položka Hvězdárna - pozastávky SOD, sadové úpravy - 
navýšení o částku 85 000 Kč,
- Oddíl Silnice, položka Rekonstrukce ulice Kostelní, 2. etapa - snížení o částku 85 000 Kč.



Usnesení číslo: 369/13R/2020
Rekonstrukce MK Radouňka – Ke Mlýnu - návrh smlouvy o právu provést stavbu a návrh 
smlouvy o budoucí směnné smlouvě – 

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s uzavřením smlouvy o budoucí směnné smlouvě s názvem "Rekonstrukce MK Radouňka – Ke 
Mlýnu " na p.č. 93/59 v k.ú. Radouňka mezi Městem Jindřichův Hradec a ,  

 Radouňka, 377 01 Jindřichův Hradec dle předloženého návrhu.

2. schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu s názvem "Rekonstrukce MK Radouňka – Ke Mlýnu" na 
p.č. 93/59 v k.ú. Radouňka mezi Městem Jindřichův Hradec a  , 
Radouňka, 377 01 Jindřichův Hradec dle předloženého návrhu.

3. požaduje
předložit návrh smlouvy o budoucí směnné smlouvě s názvem "Rekonstrukce MK Radouňka – Ke 
Mlýnu " na p.č. 93/59 a 89/3 v k.ú. Radouňka k rozhodnutí zastupitelstvu města.

Usnesení číslo: 370/13R/2020
Pronájem pozemku p.č. 3793, ostatní plocha, k.ú. Děbolín - realizace záměru

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu pozemku, dle předloženého návrhu, mezi městem J. Hradec, IČ: 
00246875, se sídlem Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec a společností CETIN a.s., IČ: 
04084063, se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, Praha, na pozemek p.č. 3793 ostatní 
plocha o výměře 95m2, k.ú. Děbolín za účelem užívání jako pozemek pod základnovou stanicí 
veřejné radiotelefonní sítě Jindřichův Hradec - Děbolín (stožár, technologický objekt, přípojka NN, 
oplocení). 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: 371/13R/2020
Pronájem části pozemku p.č. 3959/1 ostatní plocha, k.ú. Jindřichův Hradec - záměr

Rada města po projednání:

1. revokuje
usnesení číslo 180/6R/2020 ze dne 19.2.2020

2. schvaluje
záměr pronajmout část pozemku p.č. 3959/1 ostatní plocha o výměře 185m2, k.ú. Jindřichův 
Hradec, za účelem vytvoření bezpečnostního pásma při výstavbě nového objektu na pozemku 
p.č. 3959/202, k.ú. Jindřichův Hradec společnosti JH Služby v.o.s., IČ: 07793766, Radobyčická 
11, Plzeň, za cenu 185,-Kč/m2/rok. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou od doby nabytí 
právní moci stavebního povolení do kolaudačního rozhodnutí, nejpozději však do 31.12.2022. V 
pronajímané části pozemku je umístěn dřevěný hrací prvek a lavičky, které je nutno posunout. 
Toto provede nájemce na své náklady bez nároku úhrady vynaložených nákladů od 
pronajímatele, a to ani při skončení nájemního vztahu.

Usnesení číslo: 372/13R/2020
Pacht části pozemku p.č. 2581/1 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 , J.Hradec , na část pozemku 
p.č. 2581/1 zahrada o výměře 21m2 užívané jako zahrada k.ú. Jindřichův Hradec. Smlouva je 



ukončena výpovědí ke dni 31.7.2020.

2. schvaluje
záměr propachtovat část pozemku p.č. 2581/1 zahrada o výměře 21m2, k.ú. Jindřichův Hradec 
za účelem užívání jako zahrada, obálkovou metodou za těchto podmínek:
- minimální nabídková cena je 500,00 Kč/rok s možností jednostranného navýšení pachtovného 
na výši v místě a čase obvyklou a o inflaci
- žadatel má vyrovnány veškeré závazky vůči městu J.Hradec, jím zřízeným právnickým osobám, 
organizačním složkám, případně jsou závazky smluvně zajištěny a žadatel podmínky takové 
smlouvy plní
- v případě stejných nabídek bude uspořádáno druhé kolo výběru obálkovou metodou mezi 
zájemci

Usnesení číslo: 373/13R/2020
Pacht části pozemku p.č.2586, k.ú. Jindřichův Hradec - záměr

Rada města po projednání:

1. schvaluje
záměr propachtovat část pozemku p.č. 2586 zahrada o výměře 165m2, i po jednotlivých dílech - 
55m2, k.ú. Jindřichův Hradec za účelem užívání jako zahrada, obálkovou metodou za těchto 
podmínek:
- minimální nabídková cena je 15,00 Kč/m2/rok s možností jednostranného navýšení 
pachtovného na výši v místě a čase obvyklou a o inflaci
- žadatel má vyrovnány veškeré závazky vůči městu J.Hradec, jím zřízeným právnickým osobám, 
organizačním složkám, případně jsou závazky smluvně zajištěny a žadatel podmínky takové 
smlouvy plní
- v případě stejných nabídek bude uspořádáno druhé kolo výběru obálkovou metodou mezi 
zájemci

Usnesení číslo: 374/13R/2020
Prodloužení nájemní smlouvy pro ZUŠ V. Nováka - záměr

Rada města po projednání:

1. schvaluje
zveřejnění záměru - uzavřít dodatek č. 7 k nájemní smlouvě ze dne 1.1.2002 v platném znění 
uzavřené mezi městem Jindřichův Hradec, IČ 002 46 875, se sídlem Klášterská 135/II, Jindřichův 
Hradec a Základní uměleckou školou Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec, IČ 608 16 821, se 
sídlem Janderova 165/II, Jindřichův Hradec, kterým bude prodloužena doba pronájmu do 
31.12.2025.

Usnesení číslo: 375/13R/2020
Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti – „J. Hradec, sádky“ 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k potrubí převádějící vodu do části pozemků p.č. 706/3,
ost. plocha, ost komunikace a p.č. 2197, ost. plocha, ost komunikace, vše k.ú. Radouňka, dle
schváleného vzoru, mezi městem Jindřichův Hradec, IČ 002 46 875, Klášterská 135/II, 377 01
Jindřichův Hradec (jako povinný) a  , 377 
01 Jindřichův Hradec (jako oprávněný). Služebnost bude zřízena dle GP č. 738-26/2020 
za jednorázovou úplatu stanovenou dohodou, ve výši 2 645,-Kč a příslušná sazba DPH za 
podmínky, že vlastník potrubí v případě jeho odstranění je povinen také zrušit služebnost v 
pozemcích p.č. 706/3, ost. plocha, ost komunikace a p.č. 2197, ost. plocha, ost komunikace, vše 
k.ú. Radouňka. Náklady spojené s odstraněním stavby a zrušení služebnosti ponese oprávněný.

Usnesení číslo: 376/13R/2020
Bezúplatný převod pozemků p. č. 834 a p. č. 3520/2, v k. ú. Jindřichův Hradec od ÚZSVM do 
vlastnictví města 



Rada města po projednání:

1. souhlasí
s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č. 
A/3922/CJHM/2020 mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec, IČ 
00246875 (jako nabyvatelem) a ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2 (jako převodcem) na převod pozemku p. 
č. 834 ostatní plocha, ostatní komunikace a pozemku p. č. 3520/2 ostatní plocha, ostatní 
komunikace, vše obec i k.ú Jindřichův Hradec. 
Smlouva bude uzavřena dle předloženého návrhu.

2. požaduje
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí

Usnesení číslo: 377/13R/2020
Změna akce započitatelné na úhradu nájemného pro rok 2020 - Služby města Jindřichův 
Hradec s.r.o.

Rada města po projednání:

1. mění
usnesení rady města č. 71/2R/2020 ze dne 15.1.2020, které bude nově znít takto:

schvaluje
společnosti Služby města Jindřichův Hradec s.r.o. provedení následujících akcí, jejichž náklady 
budou započteny na úhradu nájemného pro rok 2020 dle smlouvy o nájmu ze dne 30.11.2011 v 
platném znění:

- Oprava a doplnění šatních skříněk v bazénu v částce do 355 000,- Kč bez DPH
- Výměna zámků v šatních skříňkách v bazénu v částce do 85 000,- Kč bez DPH
- Výměna expanzní nádoby ve strojovně bazénu v částce do 90 000,- Kč bez DPH
- Doplnění profesionálních vysoušečů na vlasy v bazénu v částce do 120 000,- Kč bez DPH
- Instalace odstředivek na plavky v bazénu v částce do 95 000,- Kč bez DPH
- Doplnění 20ks lehátek v relaxačním bazénu v částce do 80 000,- Kč bez DPH
- Výměna automatického sběrače kuželek v kuželně v částce do 81 000,- Kč bez DPH
- Nátěr stropních kazet v malé sportovní hale v částce do 80 000,- Kč bez DPH
- Výměna bojleru ve strojovně zimního stadionu v částce do 155 880,- Kč bez DPH

Usnesení číslo: 378/13R/2020
Prominutí a snížení nájemného v souvislosti s koronavirovou epidemií

Rada města po projednání:

1. neschvaluje
společnosti outdoor akzent s.r.o., IČ:00545911, Praha odpuštění nájemného po dobu trvání 
nouzového stavu.

2. neschvaluje
společnosti outdoor akzent s.r.o., IČ:00545911, Praha snížení nájemného po dobu trvání 
nouzového stavu na 10% nájmu.

3. neschvaluje
společnosti outdoor akzent s.r.o., IČ:00545911, Praha snížení nájemného na 50% nájmu po 
dobu 1 roku od skončení nouzového stavu.

4. nesouhlasí
s odpuštěním nájemného po dobu trvání nouzového stavu společnosti RAILREKLAM, spol. s r.o., 
IČ: 17047234, Praha

5. nesouhlasí
se snížením nájemného po dobu trvání nouzového stavu na 10% nájmu společnosti RAILREKLAM, 
spol. s r.o., IČ: 17047234, Praha

6. nesouhlasí
se snížením nájemného na 50% nájmu po dobu 1 roku od skončení nouzového stavu společnosti 
RAILREKLAM, spol. s r.o., IČ: 17047234, Praha



7. nesouhlasí
se snížením nájemného o 30% po dobu od 13.3.2020 do 30.6.2020 společnosti MOL Česká 
republika, s.r.o., IČ: 49450301, Praha

8. požaduje
předložit bod 4.-7. zastupitelstvu města k rozhodnutí.

Usnesení číslo: 379/13R/2020
Uzavření smluv o zřízení věcného břemene - Jindřichův Hradec, Nežárecká čp. 275/IV - 
plynovodní přípojka

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene podle § 59 odst. 2 energetického zákona osobní 
služebnosti plynárenského vedení - plynovodní přípojky a plynovodního pilíře, dle schváleného 
vzoru, k části pozemku ve vlastnictví města J. Hradec - p. č. 1465, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, obec i k. ú. Jindřichův Hradec, mezi městem Jindřichův Hradec, IČ 00246875, 
Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec (jako povinným) a E.ON Distribuce, a.s. F.A. 
Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice (jako oprávněným).
Věcné břemeno bude zřízeno dle GP č. 5030-170180/2018 ze dne 2.6.2018 za jednorázovou 
úplatu ve výši 6857,-- Kč + příslušná sazba DPH.

2. schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene osobní služebnosti plynovodní přípojky a zděného 
pilíře, dle schváleného vzoru, k části pozemku p. č. 1465, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
obec i k. ú. Jindřichův Hradec mezi městem Jindřichův Hradec, IČ 00246875, Klášterská 135/II, 
377 22 Jindřichův Hradec (jako povinným) a manž.  a 

, oba trvale bytem , Jindřichův Hradec (jako oprávněnými).
Služebnost bude zřízena dle GP č. 5182-34/2020 ze dne 26.2.2020 za jednorázovou úplatu ve 
výši 1149,-- Kč + příslušná sazba DPH.

Usnesení číslo: 380/13R/2020
Uložení kabelového vedení NN (E.ON – Otín, p.č. 8/3) 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 do pozemku p.č. 1081/8, ost. plocha, ost. komunikace, k.ú. Otín u 
Jindřichova Hradce, které jsou ve vlastnictví města Jindřichův Hradec pro stavbu ,,Otín 

 – 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: 381/13R/2020
Uložení kabelového vedení NN (E.ON – Horní Žďár) 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 do pozemků p.č. 43/1, ost. plocha, neplodná půda a p.č. 540/1, 
ost. plocha, ost. komunikace, vše k.ú. Horní Žďár u Jindřichova Hradce, které jsou ve vlastnictví 
města Jindřichův Hradec pro stavbu ,,Horní Žďár čp.18, 19 – úprava 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: 382/13R/2020
Uložení plynovodní přípojky (J. Hradec, Kostelní čp.71/I) 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 pozemku p.č. 1296, ost. plocha, ost. komunikace, k.ú. 
Jindřichův Hradec, které jsou ve vlastnictví města J. Hradec pro stavbu: „J. Hradec, Kostelní čp. 
71/I - plynovodní přípojka“ a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 
plynovodního vedení dle schváleného vzoru s investorem stavby , bytem 

, 37701 Jindřichův Hradec za podmínky koordinace s rekonstrukcí předmětné 
části Kostelní ulice 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: 383/13R/2020
Rozpočtové opatření č. 26/2020 - Sociálně-právní ochrana dětí

Rada města po projednání:

1. schvaluje
Rozpočtové opatření č. 26/2020, kterým se
- sníží rozpočet příjmů v části nedaňové příjmy, položka ostatní nedaňové příjmy o 2.938.784,-- 
Kč
- zvýší rozpočet příjmů v části přijaté transfery, zařazením položky Dotace-sociálně-právní 
ochrana dětí ve výši 2.938.784,-- Kč

Usnesení číslo: 384/13R/2020
Rozpočtové opatření č. 27/2020 - Výkon sociální práce

Rada města po projednání:

1. schvaluje
Rozpočtové opatření č. 27/2020, kterým se
- sníží rozpočet příjmů v části Nedaňové příjmy, položka ostatní nedaňové příjmy o 1.800.000,-- 
Kč,
- zvýší rozpočet příjmů v části Přijaté transfery, zařazením položky Dotace - Výkon sociální práce 
o 1.526.225,-- Kč
- sníží rozpočet výdajů v ORJ 41 - finanční odbor, položka Nespecifikovaná rezerva o 273.775,- 
Kč

Usnesení číslo: 385/13R/2020
Ukončení nájemní smlouvy na byt č. 1 v čp. 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
ukončení nájemní smlouvy na byt č. 1 v  Jindřichův Hradec mezi městem 
Jindřichův Hradec a  dohodou ke dni 30. 4. 2020

Usnesení číslo: 386/13R/2020
Smlouva o poskytnutí dotace pro rok 2020 - BROMEX solution s.r.o. a návrh na provedení RO 
č. 30/2020 



Rada města po projednání:

1. schvaluje
poskytnutí dotace pro rok 2020 ve výši 50.000,--Kč společnosti BROMEX solution s.r.o., IČO 
04553110, se sídlem tř. Dr. Edvarda Beneše 105/106, Soběslav II, 392 01 Soběslav

2. schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2020 mezi městem Jindřichův Hradec a společností 
BROMEX solution s.r.o., IČO 04553110, se sídlem tř. Dr. Edvarda Beneše 105/106, Soběslav II, 
392 01 Soběslav, jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 50 000,- Kč, dle předloženého 
návrhu

3. schvaluje
provedení rozpočtového opatření č. 30/2020, kterým se:
a) vytvoří nová položka ve výdajové části ORJ 16 - Bromex solution - JH duatlon s částkou 
50.000,--Kč
b) sníží výdajová část rozpočtu v ORJ 16 - Odbor kanceláře starosty, položka Bromex solution - 
JH půlmaraton o částku 200.000,- Kč
b) zvýší rozpočet výdajů v ORJ 41 - Odbor finanční, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 
150.000,- Kč




