
USNESENÍ Z 16. SCHŮZE RADY MĚSTA
JINDŘICHŮV HRADEC

KONANÉ DNE 03.06.2020

V Jindřichově Hradci dne 4.6.2020
Usnesení číslo: 437/16R/2020
Zpráva dozorčí rady společnosti Služby města Jindřichův Hradec s.r.o. o činnosti za rok 2019 

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. bere na vědomí
zprávu o činnosti dozorčí rady společnosti Služby města Jindřichův Hradec s.r.o., IČ 260 43 335, 
za rok 2019.

Usnesení číslo: 438/16R/2020
Zpráva dozorčí rady o výsledku hospodaření spol. Služby města Jindřichův Hradec s.r.o. za 
rok 2019

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. bere na vědomí
výroční zprávu společnosti Služby města Jindřichův Hradec s.r.o. za rok 2019

2. schvaluje
rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady dle ust. § 12 zákona o 
obchodních korporacích, dle předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 439/16R/2020
Návrh dodatku č.2 ke smlouvě o dílo - Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 1007/III - 
rozšíření administrativních prostor

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.2 ke smlouvě o dílo na akci "Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 
1007/III, - rozšíření administrativních prostor" mezi Službami města Jindřichův Hradec s.r.o. a 
firmou KOSTKA JH s.r.o., se sídlem Česká 772/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ:63908701, dle 
předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 440/16R/2020
Návrh dodatku č. 2 ke kupní smlouvě - Lesní traktor zn. Valtra

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

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



Usnesení číslo: 441/16R/2020
Projednání uzavření dodatku k nájemní smlouvě nebytových prostor v KD Střelnice - Jednota 
spotřební družstvo v Jindřichově Hradci 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření dodatku k nájemní smlouvě ze dne 27.1.2020 mezi městem Jindřichův Hradec, 
Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec a Jednotou spotřebním družstvem v Jindřichově 
Hradci, Vajgar 595/III, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 00031879 za účelem uspořádání členské 
schůze, která se uskuteční V KD Střelnice dne 9.6.2020, dle předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 442/16R/2020
Projednání uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v KD Střelnice 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy v KD Střelnice mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 
01 Jindřichův Hradec a Josef Dřevo s.r.o., U chaloupek 14/13, 182 00 Praha 8 - Ďáblice, IČ 
04491874, DIČ CZ04491874 za účelem výkupu zlata, stříbra a drahých kovů, který se uskuteční 
dne 15.6.2020.

Usnesení číslo: 443/16R/2020
Projednání uzavření dodatku k nájemní smlouvě nebytových prostor v KD Střelnice - 
Divadelní centrum, z. s. 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření dodatku k nájemní smlouvě ze dne 13.2.2020 mezi městem Jindřichův Hradec, 
Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec a Divadelním centrem, z. s., Filmová 174, 760 01 
Zlín - Kudlov, IČ: 03325474 za účelem uspořádání divadelních představení pro ZŠ a SŠ, která se 
uskuteční v KD Střelnice dne 22.10.2020, dle předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 444/16R/2020
Projednání uzavření dodatku k nájemní smlouvě nebytových prostor v KD Střelnice - Mottygo 
s.r.o.

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření dodatku k nájemní smlouvě ze dne 16.12.2019 mezi městem Jindřichův Hradec, 
Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec a Mottygo s.r.o., Olšanská 2898 / 4e, 130 00 Praha 
3 - Žižkov, IČ 06165702 za účelem uspořádání divadelního představení Štístko a Poupěnka - Ať 
žijí pohádky!, které se uskuteční v KD Střelnice dne 19.9.2020 v čase od 14.00 hodin do 17.00 
hodin, dle předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 445/16R/2020
Vzdání se práva na vymáhání pohledávky a její účetní odpis pro nedobytnost 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
vzdání se práva na vymáhání pohledávky v celkové částce 6.430,--Kč, jakož i její účetní odpis 
pro nedobytnost za dlužníkem: zemř. , posl. bytem , 
Jindřichův Hradec

2. schvaluje
vzdání se práva na vymáhání pohledávky v celkové částce 15.015,--Kč, jakož i její účetní odpis 
pro nedobytnost za dlužníkem: zemř. , posl. bytem , Jindřichův 
Hradec



3. schvaluje
vzdání se práva na vymáhání pohledávky v celkové částce 3.601,--Kč, jakož i její účetní odpis 
pro nedobytnost za dlužníkem: zemř. , bytem  Jindřichův 
Hradec

Usnesení číslo: 446/16R/2020
Poskytnutí jednorázového daru a návrh na uzavření darovacích smluv v souvislosti s 
koronavirovou epidemií a návrh na provedení rozpočtového opatření č. 37/2020

Rada města po projednání:

1. schvaluje
rozpočtové opatření č. 37/2020, kterým se zvyšuje rozpočet výdajů v ORJ 16 - odbor kanceláře 
starosty, položka COVID 19- jednorázové dary o částku 270.000,- Kč a zároveň se sníží rozpočet 
výdajů v ORJ 41 - odbor finanční, položka Nespecifikované rezervy o částku 270.000,- Kč

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

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

4. neschvaluje
žadatelům dle předloženého seznamu (příloha č. 2) poskytnutí jednorázového daru ve výši 
5.000,- Kč z důvodu nesplnění podmínek

Usnesení číslo: 447/16R/2020
Návrh na zadání veřejné zakázky z ORJ 38 - bytové hospodářství (oprava přístřešku čp. 3/I, 
J. Hradec)

Rada města po projednání:

1. schvaluje
návrh zadání zakázky z ORJ 38 – oprava přístřešku v čp. 3/I, J. Hradec, včetně složení komise 
pro otevírání obálek dle přiloženého návrhu

Usnesení číslo: 448/16R/2020
Návrh na zadání veřejné zakázky z ORJ 38 - bytové hospodářství (výměna vstupních dveří v 
domě Růžová 30/II část "B") 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
návrh zadání zakázky – výměna vstupních dveří v domě Růžová 30/II část "B"
v Jindřichově Hradci, včetně složení komise pro otevírání obálek dle přiloženého návrhu

Usnesení číslo: 449/16R/2020
Návrh dodavatele VZMR z ORJ 14 - Výměna stropních panelů ve třídách 4. mateřské školy 
Jindřichův Hradec II, Röschova 1120

Rada města po projednání:

1. schvaluje
zadání veřejné zakázky malého rozsahu z ORJ 14 – Odbor školství - Výměna stropních panelů ve 
třídách 4. mateřské školy Jindřichův Hradec II, Röschova 1120 firmě J.S. & J.S. Jaromír 
Semotán, s.r.o., Holečkova 907/47, 15000 Praha, IČ 63906414 za cenu 794 772,77 Kč s DPH se 
lhůtou realizace 28 dnů

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



Usnesení číslo: 450/16R/2020
Návrh zadání VZMR z ORJ 14 – Šatny (hokejbalové hřiště) u ZŠ J. Hradec V, Větrná 54

Rada města po projednání:

1. schvaluje
zadání veřejné zakázky malého rozsahu z ORJ 14 - Šatny (hokejbalové hřiště) u ZŠ J. Hradec V, 
Větrná 54 dle předloženého návrhu

Usnesení číslo: 451/16R/2020
Návrh dodatku č. 3 ke smlouvě Dodávka a instalace digitálního planetária s příslušenstvím do 
hvězdárny prof. Františka Nušla, Jindřichův Hradec

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě "Dodávka a instalace digitálního planetária s příslušenstvím do 
hvězdárny prof. Františka Nušla, Jindřichův Hradec", kterým se prodlužuje zkušební provoz do 
30. 6. 2020.

Usnesení číslo: 452/16R/2020
Poskytnutí finanční dotace na podporu obnovy kulturního dědictví z rozpočtu města 
Jindřichův Hradec na rok 2020

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s poskytnutím finanční dotace paní , , Praha 10 na 
opravu čelní fasády domu č.p. 73/II v ulici Klášterská ve výši 126 tis. Kč.

2. souhlasí
s poskytnutím finanční dotace paní ,  Jindřichův Hradec na 
obnovu střechy domu č.p. 50/IV v ulice Nové Stavení ve výši 226 tis. Kč.

3. souhlasí
s uzavřením smluv o poskytnutí dotace dle schváleného vzoru s příjemci dotace dle bodů 1 a 2.

4. požaduje
předložit návrhy na poskytnutí dotace a uzavření smluv dle bodů 1 a 2 ZMě k rozhodnutí.

Usnesení číslo: 453/16R/2020
Zadání VZMR z ORJ 40 - PD - Rekonstrukce chodníku Dolní Skrýchov podél silnice III/12833 
a návrh rozpočtového opatření č. 36/2020

Rada města po projednání:

1. schvaluje
zadání veřejné zakázky malého rozsahu z ORJ 40 PD - Rekonstrukce chodníku Dolní Skrýchov 
podél silnice III/12833 účastníkovi řízení firmě WAY project s.r.o., se sídlem Jarošovská 1126, 
377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 63906601 za cenu 194 500,00 Kč bez DPH.

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

3. schvaluje
návrh rozpočtového opatření č. 36/2020 v ORJ 40 odbor rozvoje takto:
- Oddíl Ostatní záležitosti pozemních komunikací a silniční dopravy, položka Rekonstrukce 
chodníku Dolní Skrýchov podél III/12833 - zvýšení o částku 140 000 Kč,
- Oddíl Sportovní zařízení v majetku obce, položka Obnova palubovky v malé sportovní hale - 
snížení o částku 140 000 Kč.



Usnesení číslo: 454/16R/2020
Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti - vodovodní přípojka - letní tábor Osika, k. ú. Albeř

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti č. PVL-492/2020/SML/412345 - vodovodní přípojka v části 
pozemku p. č. 1832/7, vodní plocha, obec Nová Bystřice, k. ú. Albeř, mezi Povodí Vltavy, st. 
podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5, IČ 70889953 (povinný) a městem Jindřichův 
Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec, IČ 00246875 (oprávněný).
Služebnost se zřizuje v rozsahu GP č. 447-109/2019 za jednorázovou úplatu 10 000,-- Kč + 
příslušná sazba DPH 
Smlouva o zřízení služebnosti bude vyhotovena dle předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 455/16R/2020
Uložení kabelového vedení NN (E.ON – Dolní Skrýchov, posílení TS/003) 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 a uzemnění do pozemku p.č. 4199/1, ost. plocha, ost. 
komunikace, k.ú. Jindřichův Hradec, který je ve vlastnictví města Jindřichův Hradec pro 
stavbu ,,Dolní Skrýchov – posil. NN z TS Břeský mlýn“ 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: 456/16R/2020
Uložení kabelového vedení NN (E.ON – Dolní Skrýchov, posílení TS/008) 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. 242/11, ost. plocha, ost. komunikace, k.ú. Dolní 
Skrýchov, který je ve vlastnictví města Jindřichův Hradec pro stavbu ,,Dolní Skrýchov – posil. NN 
z TS Břeský mlýn“ 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: 457/16R/2020
Uložení kabelového vedení NN (E.ON – Matná) 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. 643, ost. plocha, ost. komunikace, k.ú. Matná, 
který je ve vlastnictví města Jindřichův Hradec pro stavbu ,,Matná,  – 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: 458/16R/2020
Uložení kabelového vedení NN (E.ON – J. Hradec, Röschova) 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. 1674, ost. plocha, ost. komunikace, k.ú. 
Jindřichův Hradec, který je ve vlastnictví města Jindřichův Hradec pro stavbu ,,Jindřichův Hradec, 
Röschova, Plucar Jiří – 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: 459/16R/2020
Návrh na jmenování člena sportovní komise Rady města Jindřichův Hradec

Rada města po projednání:

1. bere na vědomí
Žádost o výměnu člena Sportovní komise Rady města Jindřichův Hradec

2. bere na vědomí
rezignaci pana Martina Lukschala na funkci člena Sportovní komise Rady města Jindřichův Hradec

3. jmenuje
pana Martina Jedličku členem Sportovní komise Rady města Jindřichův Hradec

Usnesení číslo: 460/16R/2020
Žádost o externí aplikační garanci v projektu Regionální vodíková doprava

Rada města po projednání:

1. schvaluje
spolupráci města Jindřichův Hradec na pilotním projektu Regionální vodíková doprava formou 
externího aplikačního garanta

2. schvaluje
deklaraci zájmu města Jindřichův Hradec na projektu Udržitelný rozvoj zvýšení efektivnosti 
správy železniční budovy využitím metody BIM, dle upraveného návrhu

3. schvaluje
deklaraci zájmu města Jindřichův Hradec na projektu Výzkum nových metod monitoringu 
rizikových míst pro zvýšení bezpečnosti provozu na železnici, dle upraveného návrhu.






