
V Jindřichově Hradci dne 21.5.2020
Usnesení číslo: 405/15R/2020
Zadání veřejné zakázky - Úklidové služby na plaveckém bazénu v Jindřichově Hradci

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
zadání veřejné zakázky " Úklidové služby na plaveckém bazénu v Jindřichově Hradci" účastníkovi 
SIMACEK HS, spol. s r.o., Trnkova 34, 628 00 Brno, IČ:26229382 za cenu 1.844.505,20 Kč bez 
DPH za dvouleté období.

2. schvaluje
uzavření smlouvy o dílo s vybraným účastníkem na dvouleté období.

Usnesení číslo: 406/15R/2020
Vzdání se práva na vymáhání pohledávek a jejich účetní odpis pro nedobytnost - DMD Políkno

Rada města po projednání:

1. schvaluje
vzdání se práva od dalšího vymáhání pohledávek, jakož i jejich účetní odpis pro nedobytnost 
uvedených v Seznamu pohledávek určených k účetnímu odpisu v celkové částce 100.926,-- Kč.

2. ukládá
oddělení právnímu odboru kanceláře starosty realizaci bodu 1. tohoto usnesení v souladu se 
Směrnicí pro evidenci a vymáhání pohledávek.

Usnesení číslo: 407/15R/2020
Vzdání se práva na vymáhání pohledávek a jejich účetní odpis pro nedobytnost - Samostatné 
oddělení správy bytů

Rada města po projednání:

1. schvaluje
vzdání se práva od dalšího vymáhání pohledávek, jakož i jejich účetní odpis pro nedobytnost 
uvedených v Seznamu pohledávek určených k účetnímu odpisu v celkové částce 36.250,53 Kč

2. ukládá
oddělení právnímu odboru kanceláře starosty realizaci bodu 1. tohoto usnesení v souladu se 
Směrnicí pro evidenci a vymáhání pohledávek

Usnesení číslo: 408/15R/2020
Žádost k provedení exekuce Exekutorským úřadem České Budějovice - Mgr. Jan Škorpil, soudní 
exekutor

Rada města po projednání:
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Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle platných právních předpisů



1. schvaluje
požádat formou návrhu na nařízení exekuce Exekutorský úřad České Budějovice, Mgr. Jana 
Škorpila, soudního exekutora, sídlo Biskupská 129/1, 370 01 České Budějovice, identifikační číslo 
87680157, číslo soudního exekutora 213, o exekuci provedením prací a výkonu vykonatelného 
správního rozhodnutí příslušného stavebního úřadu č. j. VÚP/33279/17/Šn ze dne 21. 6. 2017, 
spočívající v nutných zabezpečovacích pracích na stavbě č. p. 11, která je součástí pozemku parc. č. 
st. 83 v obci a katastrálním území Stráž nad Nežárkou, kde oprávněným bude město Jindřichův 
Hradec a povinným , narozený , bydliště , 350 02 
Cheb, a , narozená , bydliště , 378 02 Stráž 
nad Nežárkou.

Usnesení číslo: 409/15R/2020
Návrh rozpočtového opatření č. 32/2020 – tvorba rozpočtové rezervy 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
provedení rozpočtového opatření č. 32/2020, kterým se upraví rozpočet
a)příjmů:
v části Nedaňové příjmy se:
- zvýší položka Ostatní nedaňové příjmy o 1,841.880,- Kč,
b)výdajů:
- se zvýší položka Nespecifikovaná rezerva o 1,841.880,- Kč v ORJ 41 - Finanční odbor.

Usnesení číslo: 410/15R/2020
Žádost o zvláštní užívání veřejného prostranství v ulici Dobrovského v J. Hradci pro umístění 
reklamní cedule typu „A“ – žadatel 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
povolení zvláštního užívání veřejného prostranství paní , IČ: 081 29 240, 

, 377 01 Jindřichův Hradec, za účelem umístění reklamní cedule typu „A“, v termínu od 1. 6. 
2020 do 31. 12. 2020, na celkové ploše 1m2, dle přiloženého návrhu.

Usnesení číslo: 411/15R/2020
Žádost o zvláštní užívání veřejného prostranství v parku pod Gymnáziem V. Nováka v J. Hradci 
pro zřízení občerstvení – žadatel DOKORA s. r. o. 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
povolení zvláštního užívání veřejného prostranství společnosti DOKORA s.r.o., IČ: 281 03 807, 
Jarošovská 1361/II, 377 01 Jindřichův Hradec, za účelem umístění prodejního stánku, posezení a 
mobilních WC, v termínu od 1. 6. 2020 do 1. 9. 2020, na celkové ploše 30m2, dle přiloženého 
návrhu.

Usnesení číslo: 412/15R/2020
Uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání v čp. 160/I, nám. Míru, Jindřichův 
Hradec – realizace záměru

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužícího k podnikání dle schváleného vzoru v čp. 160/I, nám. 



Míru, Jindřichův Hradec o velikosti 51,49 m² mezi městem J. Hradec a panem , 
, 378 32 Nová Bystřice, IČ:09096299 na dobu neurčitou za cenu 903,-Kč/m²/rok vč. DPH 

za účelem zřízení obchodu s opravou obuvi a kožené galanterie s tím, že nájemce v případě potřeby 
zajistí rekolaudaci prostoru sloužícího k podnikání pro svůj záměr, případné stavební úpravy 
provede pouze po předchozím písemném souhlasu Města J. Hradec, a to na vlastní náklad nájemce 
bez nároku úhrady vynaložených nákladů na opravy od Města J. Hradec, a to ani při skončení 
nájemního vztahu.

Usnesení číslo: 413/15R/2020
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 16 v čp. 677/III, sídl. Vajgar – realizace záměru

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 16 v čp. 677/III, sídl. Vajgar, Jindřichův Hradec mezi městem 
Jindřichův Hradec a na dobu určitou, a to do 31. 12. 2020, výše nájemného 
105,- Kč/m²/měsíc.

Usnesení číslo: 414/15R/2020
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 339/IV, ul. Jakubská – realizace záměru 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v čp. 339/IV, ul. Jakubská, J. Hradec mezi městem Jindřichův 
Hradec a  na dobu určitou, a to do 31. 5. 2022, nájemné 48,14 Kč/m2/měs

2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12 v čp. 339/IV, ul. Jakubská, J. Hradec mezi městem 
Jindřichův Hradec a , na dobu určitou, a to do 31. 5. 2022, nájemné 48,14 
Kč/m2/měs

Usnesení číslo: 415/15R/2020
Zadání veřejné zakázky z ORJ 38 – Sanace lodžií domu Hvězdná č.p. 56, Jindřichův Hradec

Rada města po projednání:

1. schvaluje
zadání veřejné zakázky Sanace lodžií domu Hvězdná č.p. 56, Jindřichův Hradec dodavateli AGOS 
stavební a.s. Pelhřimov, IČ: 46679626, se sídlem Tomáše ze Štítného č.p. 634, 393 01 Pelhřimov 
za cenu 287 500,23 Kč bez DPH s termínem realizace od 1. 6. 2020 do 20. 8. 2020

2. schvaluje
uzavření vzorové smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem

Usnesení číslo: 416/15R/2020
Rozpočtové opatření č. 34 /2020 - Rodinná poradna

Rada města po projednání:

1. schvaluje
rozpočtové opatření č.34 /2020, kterým se 
sníží rozpočet příjmů v části Nedaňové příjmy, položka Ostatní nedaňové příjmy o 650.000,-- Kč,
zvýší se rozpočet příjmů v části Přijaté transfery, zařazením položky Odborné sociální poradenství 
ve výši 731.000,-- Kč,



zvýší se rozpočet výdajů v ORJ 41 – finanční odbor, položka Nespecifikovaná rezerva o 81.000,--
Kč.

Usnesení číslo: 417/15R/2020
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o partnerství u projektu „Potravinová a materiální pomoc nejchudším 
osobám II“ 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o partnerství u projektu „Potravinová a materiální pomoc nejchudším 
osobám II“ ze dne 22.1.2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 21.5.2019 mezi Českou republikou –
Ministerstvem práce a sociálních věcí, odborem řízení projektů, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 
Praha 2, IČ 00551023 a Městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec, IČ 
00246875 dle předloženého návrhu

Usnesení číslo: 418/15R/2020
Poskytnutí finančních dotací v rámci Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu 
sociální oblasti v roce 2020

Rada města po projednání:

1. bere na vědomí
protokol hodnocení poradního orgánu Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu 
sociální oblasti - opatření 1,2

2. schvaluje
poskytnutí finančních dotací z ORJ 28 - Odbor sociálních věcí z Dotačního programu města 
Jindřichův Hradec na podporu sociální oblasti v roce 2020 ve výši dle předloženého návrhu 
uvedeného v příloze č. 1 žadatelům, u nichž požadovaná částka nepřesahuje 50.000,--Kč

3. souhlasí
s poskytnutím finančních dotací z ORJ 28 - Odbor sociálních věcí z Dotačního programu města 
Jindřichův Hradec na podporu sociální oblasti v roce 2020 ve výši dle předloženého návrhu 
uvedeného v příloze č. 2 žadatelům , u nichž požadovaná částka přesahuje 50 tis. Kč.

4. souhlasí
s poskytnutím finančních dotací z ORJ 28 – Odbor sociálních věcí z Dotačního programu města 
Jindřichův Hradec na podporu sociální oblasti v roce 2020 ve výši dle předloženého návrhu 
uvedeného v příloze č. 3 žadatelům, kteří nesplnili kritéria dotačního programu, s přihlédnutím k 
současné situaci se zavedením nouzového stavu v souvislosti s pandemií COVID 19

5. požaduje
návrh na poskytnutí dotací podle bodu 3 a 4 předložit Zastupitelstvu města k rozhodnutí

6. ukládá
odboru sociálních věcí s žadateli sepsat příslušné smlouvy

Usnesení číslo: 419/15R/2020
Návrh zadání VZMR z ORJ 14 – Nákup tunelové myčky na bílé nádobí do školní kuchyně 
Základní školy Jindřichův Hradec II, Janderova 160

Rada města po projednání:

1. schvaluje
návrh zadání veřejné zakázky malého rozsahu z ORJ 14 - Nákup tunelové myčky na bílé nádobí do 
školní kuchyně Základní školy Jindřichův Hradec II, Janderova 160, dle předloženého návrhu



Usnesení číslo: 420/15R/2020
Návrh na poskytnutí finančních dotací na činnost sportovním a tělovýchovným organizacím z 
rozpočtu města Jindřichův Hradec na rok 2020 – opatření č. 2 a č. 4

Rada města po projednání:

1. revokuje
usnesení č. 232/8R/2020 ze dne 11. 3. 2020 v bodech č. 3 a č. 7

2. 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 předloženého návrhu 
uvedeného v příloze č. 1

3. 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 předloženého návrhu 
uvedeného v příloze č. 1

4. požaduje
návrh na poskytnutí dotací podle bodu č. 2 a č. 3 předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí

Usnesení číslo: 421/15R/2020
Obnovení běžného provozu v mateřských školách zřizovaných městem Jindřichův Hradec a 
jejich odloučených pracovištích 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
obnovení běžného provozu v mateřských školách zřizovaných městem Jindřichův Hradec a jejich 
odloučených pracovištích od 25. 5. 2020

Usnesení číslo: 422/15R/2020
Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo SM/1446/2019 – Stavební úpravy bytového domu 
Hvězdná 56/V, Jindřichův Hradec

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1446/2020 mezi městem Jindřichův Hradec a společností 
AGOS stavební a.s. Pelhřimov, Tomáše ze Štítného 634, 393 01 Pelhřimov, IČ: 46679626 dle 
předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 423/15R/2020
Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo SM/0366/2020 – Sadové úpravy v objektu Hvězdárny, 
Jindřichův Hradec

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0366/2020 mezi městem Jindřichův Hradec a společností 
Zahradní architektura Tábor s.r.o., Beranova Lhota 10, 391 37 Chotoviny, IČ: 00246875 dle 
předloženého návrhu.



Usnesení číslo: 424/15R/2020
Návrh na provedení rozpočtového opatření č. 35/2020 - Cyklostezka propojení k. ú. Matná - k. 
ú. Buk

Rada města po projednání:

1. schvaluje
provedení rozpočtového opatření č. 35/2020 v ORJ 40 odbor rozvoje:
- Oddíl Ostatní záležitosti pozemních komunikací a silniční dopravy, položka Cyklostezka propojení 
k. ú. Matná - k. ú. Buk - zvýšení o částku 530 000 Kč. 
- Oddíl Pitná voda, odvádění a čištění odpadních vod, položka Intenzifikace technologií ČOV - snížení 
o částku 530 000 Kč.

Usnesení číslo: 425/15R/2020
Zadání veřejné zakázky z ORJ 40 a návrh rozpočtového opatření č. 33/2020 - Parkoviště a 
chodníky Vajgar - Řečička, Jindřichův Hradec 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
zadání veřejné zakázky z ORJ 40 "Parkoviště a chodníky Vajgar - Řečička, Jindřichův Hradec" 
účastníkovi zadávacího řízení EUROVIA CS, a.s., Národní 10/138, 110 00 Praha 1, IČ: 45274924 za 
cenu 6 853 066,57 Kč bez DPH.

2. schvaluje
uzavření smlouvy o dílo s vybraným účastníkem zadávacího řízení dle schváleného vzoru po 
uplynutí lhůty pro podání námitek.

3. souhlasí
s provedením rozpočtového opatření č. 33/2020 v ORJ 40 odbor rozvoje takto: 
- Oddíl Ostatní záležitosti pozemních komunikací a silniční dopravy, položka Parkoviště a chodníky 
Vajgar Řečička 2. etapa - zvýšení o částku 3 320 000 Kč. 
- zvýšení financování, položka Změna stavu finančních prostředků o částku 3 320 000 Kč.

4. požaduje
předložit návrh rozpočtového opatření č. 33/2020 zastupitelstvu města k projednání.

Usnesení číslo: 426/15R/2020
Husovy sady - aktuální stav stromů

Rada města po projednání:

1. bere na vědomí
existenci Znaleckého posudku Ing. Jaroslava Kolaříka Ph.D. č. 41-3 517/20

2. požaduje
předložit ZMě „Husovy sady – možnosti dalšího postupu“ k projednání

Usnesení číslo: 427/15R/2020
Mertovy sady - dosadby stromů

Rada města po projednání:

1. bere na vědomí
existenci projektové dokumentace „Mertovy sady – dosadby dřevin“ zprac. Ing. Michaelou Zudovou



2. schvaluje
podání žádosti o dotaci ze 115. Výzvy OPŽP dle předloženého návrhu

Usnesení číslo: 428/15R/2020
Návrh na převod infrastruktury - ZTV pro výstavbu rodinných domů v Horním Žďáře - realizace.

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy, mezi městem Jindřichův Hradec, IČ 00246875, se sídlem Klášterská 
135/II, Jindřichův Hradec (jako obdarovaným) a , bytem , 
Jindřichův Hradec (jako dárcem), dle předloženého návrhu.

2. požaduje
předložit bod I. zastupitelstvu města k rozhodnutí.

3. schvaluje
smlouvu o zřízení služebnosti mezi městem Jindřichův Hradec, IČ 00246875, se sídlem Klášterská 
135/II, Jindřichův Hradec (jako oprávněným) a , bytem 
Jindřichův Hradec (jako povinným), dle předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 429/15R/2020
Žádost o odkup inženýrských sítí, komunikace a pozemku (PEDAG s.r.o.)

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s uzavřením budoucí kupní smlouvy mezi městem Jindřichův Hradec, IČ 00246875, se sídlem 
Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec (jako budoucí kupující) a společností PEDAG s.r.o., IČ 
28115121, se sídlem Nekrasín 8, 378 42 Jarošov nad Nežárkou(jako budoucí prodávající), dle 
předloženého návrhu.

2. požaduje
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí.

Usnesení číslo: 430/15R/2020
Uložení potrubí STL plynovodu (Děbolín-prodloužení STL plynovodu) 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 potrubí STL plynovodu do pozemků p.č. 1209/1, ost. plocha, ost. komunikace a p.č. 3907, 
ost. plocha, ost. komunikace, vše k.ú. Děbolín, které jsou ve vlastnictví města J. Hradec pro stavbu: 
„Děbolín – prodloužení STL plynovodu“ a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 
plynovodního vedení dle schváleného vzoru s investorem stavby firmou PEDAG s.r.o., IČ 281 15 
121, Nekrasín čp.8, 378 42 Jarošov nad Nežárkou za podmínky realizace před pokládkou nového 
asfaltového povrchu a následné uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene osobní služebnosti 
plynárenského vedení podle § 59 odst.2 energetického zákona s vlastníkem potrubí STL plynovodu, 
dle schváleného vzoru. 
Tento souhlas nabývá účinnosti dnem uzavření smlouvy o smlouvě budoucí a nenahrazuje 
rozhodnutí příslušných správních orgánů.



Usnesení číslo: 431/15R/2020
Uložení trubek HDPE 40 (CETIN a.s. – J. Hradec, Mládežnická) do pozemků města Jindřichův 
Hradec a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a smlouvy o zřízení 
služebnosti 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
výměnu stávajícího rozvaděče včetně uložení dvou trubek HDPE 40 pro optický kabel sítě 
elektronických komunikací a uložení kabelové přípojky NN do části pozemků p.č. 1419/1, ost. 
plocha, ost. komunikace a p.č. 4263/7, ost. plocha, ost. komunikace, k.ú. Jindřichův Hradec, které 
jsou ve vlastnictví města J. Hradec pro stavbu: „RVDSL2022_C_C_JHPO36-JHPO1HR_OK (J. Hradec 
– Mládežnická x Nežárecká)“ a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, dle 
schváleného vzoru s investorem stavby CETIN a.s., IČ 04084063 se sídlem Českomoravská 
čp.2510/19, 130 00 Praha 9 – Libeň za podmínky opravy asfaltového povrchu chodníku v celé šíři a 
délce zásahu 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: 432/15R/2020
Zařazení provozovny Koupelny Doležal, 9. května 202/II, 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 

, 394 68 Žirovnice, IČ 04484045 pro provozovnu Koupelny Doležal 
na adrese 9. května 202/II, 377 01 Jindřichův Hradec s účinností od 1. 6. 2020.
Smlouva bude uzavřena dle schváleného vzoru.

Usnesení číslo: 433/15R/2020
Vyhlášení druhých výzev dotačních programů města Jindřichův Hradec

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s vyhlášením druhé výzvy v rámci Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu sportu 
na rok 2020 podle předloženého návrhu

2. nesouhlasí
s vyhlášením druhé výzvy v rámci Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu sportu 
na rok 2020 v Opatření č. 1 Dotace na činnost preferovaných sportovních klubů

3. souhlasí
s vyhlášením druhé výzvy v rámci Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu 
volnočasových aktivit dětí a mládeže na rok 2020 podle předloženého návrhu

4. souhlasí
s vyhlášením druhé výzvy v rámci Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu kultury 
a zájmové činnosti na rok 2020 podle předloženého návrhu

5. požaduje
předložit zastupitelstvu města k projednání

Usnesení číslo: 434/15R/2020



Informace o činnosti města Jindřichův Hradec v souvislosti s epidemií koronaviru

Rada města po projednání:

1. bere na vědomí
informaci o činnosti města Jindřichův Hradec v souvislosti s epidemií koronaviru

2. požaduje
předložit k projednání zastupitelstvu města

Usnesení číslo: 435/15R/2020
Pronájem nebytových prostor v čp. 93/I, ul. Panská – záměr pronájmu 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
zveřejnění záměru města - pronájem nebytového prostoru v domě čp. 93/I, ul. Panská, Jindřichův 
Hradec takto:
1. formou nabídkového řízení – obálková metoda, minimální nabídková cena nájemného 1 700,-
Kč/m²/rok, vč. DPH
2. nájemní smlouva na dobu neurčitou
3. podmínky žádosti: 
a) zájemce předloží podnikatelský záměr a nabídnutou cenu za pronájem
b) v případě potřeby zajistí rekolaudaci nebytového prostoru pro svůj záměr
c) případné stavební úpravy možno provádět pouze po předchozím písemném souhlasu Města J. 
Hradec, a to na vlastní náklad nájemce bez nároku úhrady vynaložených nákladů na opravy od 
Města J. Hradec, a to ani při skončení nájemního vztahu.
d) 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.

Usnesení číslo: 436/15R/2020
Odložení data splatnosti nájemného v souvislosti s koronavirovou epidemií 

Rada města po projednání:

1. neschvaluje
odložení data splatnosti nájemného panu , IČ:65952723, 

Jihlava.






