
USNESENÍ Z 14. SCHŮZE RADY MĚSTA
JINDŘICHŮV HRADEC

KONANÉ DNE 13.05.2020

V Jindřichově Hradci dne 13.5.2020
Usnesení číslo: 387/14R/2020
Návrh na změny ceníků prací a služeb

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., změny ceníků, dle předloženého návrhu s 
účinností od 1.7.2020.

Usnesení číslo: 388/14R/2020
Prodloužení termínu dodání "Lesního traktoru"

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
Uzavření Dodatku č.1 ke kupní smlouvě ze dne 13.2.2020 na dodávku lesního traktoru 
společností Služby města Jindřichův Hradec s.r.o. a společností MALCOM CZ s.r.o., Mostníkovská 
304/1, 266 01 Beroun, IČ:01745841.

Usnesení číslo: 389/14R/2020
Poskytnutí jednorázového daru a návrh na uzavření darovacích smluv v souvislosti s 
koronavirovou epidemií

Rada města po projednání:

1. schvaluje
žadatelům dle předloženého seznamu (příloha č.1) poskytnutí jednorázového daru ve výši 
5.000,- Kč

2. schvaluje
uzavření příslušné darovací smlouvy mezi městem Jindřichův Hradec a jednotlivými podnikajícími 
fyzickými a právnickými osobami dle předloženého seznamu (příloha č. 1)

Usnesení číslo: 390/14R/2020
Zadání VZMR z ORJ 40 - Kolumbárium - 4. etapa, městský hřbitov, Jindřichův Hradec a návrh 
rozpočtového opatření č. 31/2020

Rada města po projednání:

1. schvaluje
zadání veřejné zakázky malého rozsahu z ORJ 40 "Kolumbárium - 4. etapa, městský hřbitov, 
Jindřichův Hradec" účastníkovi řízení firmě STAVOJIH s.r.o., Na výsluní 864, 377 01 Jindřichův 
Hradec, IČ: 26060477 za cenu 1 298 376,57 Kč bez DPH.

2. schvaluje
uzavření smlouvy o dílo s vybraným účastníkem zadávacího řízení dle schváleného vzoru po 
schválení rozpočtového opatření č. 31/2020.

3. schvaluje
provedení rozpočtového opatření č. 31/2020 v ORJ 40 odbor rozvoje takto:



- Oddíl Pohřebnictví, položka Kolumbárium 4. etapa - navýšení o částku 300 000 Kč, 
- Oddíl Pitná voda, odvádění a čištění odpadních vod, položka Pitná voda, odvádění a čištění 
odpadních vod - snížení o částku 300 000 Kč.

Usnesení číslo: 391/14R/2020
Zadání VZMR z ORJ 40 - Obnova palubovky v malé sportovní hale, Jindřichův Hradec 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
zadání veřejné zakázky malého rozsahu z ORJ 40 Obnova palubovky v malé sportovní hale, 
Jindřichův Hradec účastníkovi řízení firmě FORBEN GROUP s.r.o., Čechova 1433, 256 01 
Benešov, IČ: 24838373, za cenu 1 272 206,32 Kč bez DPH.

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

Usnesení číslo: 392/14R/2020
Zadání VZMR z ORJ 40 - Oprava WC a sprch šatny mužů, zimní stadion, Jindřichův Hradec

Rada města po projednání:

1. schvaluje
zadání veřejné zakázky malého rozsahu z ORJ 40 Oprava WC a sprch šatny mužů, zimní stadion, 
Jindřichův Hradec účastníkovi řízení firmě Isolite JH s.r.o., se sídlem Nežárecká 107, 377 01 
Jindřichův Hradec, IČ: 04500032 za cenu 596 039,46 Kč bez DPH se lhůtou realizace 30 dnů.

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

Usnesení číslo: 393/14R/2020
Žádost o povolení k umístění restaurační zahrádky - místní komunikace č. 6b – nám. Míru 
před čp. 165 v Jindřichově Hradci

Rada města po projednání:

1. neschvaluje
umístění restaurační zahrádky na místní komunikaci č. 6b – nám. Míru před čp. 165 v Jindřichově 
Hradci, na ploše 64m², právnické osobě KONIBAR JH s.r.o., IČ: 06418376, Panská 131/I, 377 01 
Jindřichův Hradec. V době od doby schválení do 30.9.2020.

Usnesení číslo: 394/14R/2020
Smlouva o bezúplatném převodu pozemku p.č. 712/1 k.ú. Radouňka od SPÚ - realizace

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s uzavřením Smlouvy o bezúplatném převodu pozemku č. 1007992017 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. 712/1, ostatní plocha, obec Jindřichův Hradec, k.ú. 
Radouňka, dle předloženého návrhu

2. požaduje
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí

Usnesení číslo: 395/14R/2020
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku p.č. 2736 k.ú. J.Hradec - realizace 
záměru



Rada města po projednání:

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

Usnesení číslo: 396/14R/2020
Žádost o pronájem části pozemku p.č. 3890/25, k.ú. Jindřichův Hradec - pouťové atrakce - 
realizace záměru 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu pozemku mezi městem Jindřichův Hradec, IČ: 00246875, Klášterská
135/II, Jindřichův Hradec a paní , IČ: 13500520, Jindřichův Hradec , na část
pozemku p.č. 3890/25 ostatní plocha o výměře 1000m2, k.ú. Jindřichův Hradec, za účelem
umístění atrakcí. Doba nájmu se sjednává na dobu určitou od 18.5. do 31.5.2020 za cenu
dohodou 7000,-Kč. Smlouva bude uzavřena dle upraveného návrhu

Usnesení číslo: 397/14R/2020
Pacht pozemku p.č. 2581/2, k.ú. Jindřichův Hradec - záměr

Rada města po projednání:

1. schvaluje
záměr pachtu pozemku p.č. 2581/2 ostatní plocha o výměře 251m2, k.ú. Jindřichův Hradec za 
účelem užívání jako zahrada - 55m2 a k sečení trávy - 196m2 Společenství vlastníků jednotek 
domu čp. 846/II v Jindřichově Hradci, IČ: 28079493, se sídlem Třebického 846/II, Jindřichův 
Hradec. Výše pachtovného činí 500,-Kč/rok s možností jednostranného navýšení pachtovného na 
výši v místě a čase obvyklou a o inflaci. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.

Usnesení číslo: 398/14R/2020
Pronájem pozemků p.č. 3054, p.č. 232/3 a části pozemku p.č. 232/1, vše k.ú. Otín u 
Jindřichova Hradce - záměr

Rada města po projednání:

1. schvaluje
záměr pronajmout pozemky p.č. 3054 orná půda o výměře 24734m2, p.č. 232/3 trvalý travní 
porost o výměře 2780m2 a část pozemku p.č. 232/1 trvalý travní porost o výměře 25798m2, vše 
k.ú. Otín u Jindřichova Hradce  , Kamenice nad Lipou a  

, Jindřichův Hradec  za účelem vybudování a provozování Sport Parku JH za těchto 
podmínek:
- smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1.11.2021 do 31.10.2031
- výše nájemného bude stanovena dohodou takto:
od 1.11.2021 do 31.10.2022 ve výši 0,50 Kč/m2/rok
od 1.11.2022 do 31.10.2031 ve výši 1,-Kč/m2/rok s možností jednostranného navýšení 
nájemného na výši v místě a čase obvyklou a o inflaci
- na část pozemku p.č. 232/1 (označená v územním plánu jako Z102) k.ú. Otín u J.Hradce 
zůstane zachován přístup 
- pozemek p.č. 1351, ostatní plocha, ostatní komunikace zůstane volně průjezdný
- příslušná rozhodnutí si žadatelé zajistí sami a vlastním nákladem 
- Sport Park JH žadatelé vybudují vlastním nákladem bez nároku na finanční vyrovnání, a to ani 
po skončení nájmu 
- po uplynutí doby nájmu jsou žadatelé povinni nejpozději do 3 měsíců odstranit na vlastní 
náklady veškeré stavby z předmětu nájmu, nedohodnou-li se strany jinak. V případě, že žadatelé 
do 3 měsíců stavby neodstraní nebo nedojde k jiné dohodě, stávají se stavby majetkem města 
Jindřichův Hradec bez náhrady



Usnesení číslo: 399/14R/2020
Uložení vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojky (J. Hradec, p.č.109/2 a p.č. 110/2,) 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. 1243, ost. plocha, ost. komunikace, k.ú. 
Jindřichův Hradec, který je ve vlastnictví města J. Hradec pro stavbu: „J. Hradec, p.č.109/2 a p.č. 
110/2 - plynovodní přípojka“ a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 
plynovodního vedení dle schváleného vzoru s investorem stavby , 
bytem , 37701 Jindřichův Hradec 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

2. schvaluje
uložení vodovodní a splaškové a dešťové kanalizační přípojky do části pozemků, p.č. 4290/1, ost. 
plocha, ost. komunikace a p.č. 4290/2, ost. plocha, ost. plocha, vše k.ú. Jindřichův Hradec, které 
jsou ve vlastnictví města J. Hradec pro stavbu: ,,J. Hradec, p.č.109/2 a p.č. 110/2 – vodovodní, 
splašková a dešťová kanalizační přípojka“ a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti dle schváleného vzoru s investorem stavby , bytem 

, 37701 Jindřichův Hradec za podmínky provedení vlastního napojení vodovodní, 
splaškové a dešťové přípojky v průběhu rekonstrukce nábřežní komunikace 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: 400/14R/2020
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - E.ON - kabel NN, Jiráskovo předměstí 
Jindřichův Hradec

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene kabelového vedení NN, dle schváleného vzoru, v 
pozemcích p. č. 3694/5 ostatní plocha, ostatní komunikace, p. č. 3690/23 ostatní plocha, 
manipulační plocha, p. č. 3689/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, p. č. 3690/43 ostatní 
plocha, ostatní komunikace a p. č. 4274/22 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše obec i k. ú. 
Jindřichův Hradec mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec, IČ 
00246875 (jako povinným) a společností E.ON Distribuce, F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České 
Budějovice, IČ 280 85 400 (jako oprávněným). 
Věcné břemeno bude zřízeno v rozsahu GP č. 5127-394/2019 za jednorázovou úplatu ve výši 28 
961,-- Kč + příslušná sazba DPH

Usnesení číslo: 401/14R/2020
Pořízení licence na aplikace Mobilní rozhlas

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření smlouvy na poskytování služeb komunikačního ekosystému MOBILNÍ ROZHLAS mezi 
městem Jindřichův Hradec a společností Neogenia s.r.o., Hybešova 42, 602 00 Brno, IČ: 
29198950, dle předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 402/14R/2020
Návrh na jmenování vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Městského úřadu 
Jindřichův Hradec

Rada města po projednání:

1. bere na vědomí
průběh a vyhodnocení výběrového řízení na obsazení pracovního místa vedoucího úředníka - 



zaměstnance města Jindřichův Hradec zařazeného do Městského úřadu Jindřichův Hradec jako 
vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy

2. jmenuje
paní Bc. Evu Krejcarovou vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Městského úřadu 
Jindřichův Hradec s účinností od 1. srpna 2020

Usnesení číslo: 403/14R/2020
Návrh na jmenování vedoucí odboru správy majetku města Městského úřadu Jindřichův 
Hradec

Rada města po projednání:

1. bere na vědomí
průběh a vyhodnocení výběrového řízení na obsazení pracovního místa vedoucího úředníka - 
zaměstnance města Jindřichův Hradec zařazeného do Městského úřadu Jindřichův Hradec jako 
vedoucí odboru správy majetku města

2. jmenuje
paní Ing. Renatu Severovou vedoucí odboru správy majetku města Městského úřadu Jindřichův 
Hradec s účinností od 1. července 2020

Usnesení číslo: 404/14R/2020
Příprava programu 17. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, které se uskuteční 
dne 27. května 2020

Rada města po projednání:

1. schvaluje
upravený program 17. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, které se uskuteční dne
27. května 2020 od 16:00 hod v sále KD Střelnice takto:

1. Zahájení
2. Schválení návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3. Schválení předloženého programu
4. Zpráva o činnosti obchodní společnosti Teplospol a. s. za rok 2019
5. Závěrečný účet a zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření DSO Česká inspirace za rok
2019
6. Schválení účetní závěrky za rok 2019
7. Návrh závěrečného účtu města Jindřichův Hradec za rok 2019
8. Rozpočtová opatření schválená radou města
9. Návrh na poskytnutí finančních dotací na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže z
rozpočtu města J. Hradec na rok 2020
10. Návrh na poskytnutí finančních dotací na činnost sportovním a tělovýchovným organizacím z
rozpočtu města Jindřichův Hradec na rok 2020
11. Návrh rozpočtového opatření č. 33/2020 - Parkoviště a chodníky Vajgar - Řečička, Jindřichův
Hradec
12. Smlouva o bezúplatném převodu pozemku p.č. 712/1 k.ú. Radouňka od SPÚ – realizace
13. Bezúplatný převod pozemků p. č. 834 a p. č. 3520/2, v k. ú. Jindřichův Hradec od ÚZSVM do
vlastnictví města
14. Prominutí a snížení nájemného v souvislosti s koronavirovou epidemií
15. Vyhlášení druhých výzev dotačních programů města Jindřichův Hradec
16. Informace o činnosti města Jindřichův Hradec v souvislosti s koronavirovou epidemií
17.Diskuse + interpelace členů ZMě
18.Závěr






