
USNESENÍ Z 17. SCHŮZE RADY MĚSTA
JINDŘICHŮV HRADEC

KONANÉ DNE 10.06.2020

V Jindřichově Hradci dne 11.6.2020
Usnesení číslo: 461/17R/2020
Návrh dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - Civis novus, z.s.

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s uzavřením dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Jindřichův 
Hradec, Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 00246875 a spolkem Civis novus, z.s., 
Na Piketě 550/III, 377 01, Jindřichův Hradec, IČ 02583682, jehož předmětem je poskytnutí 
dotace na pořádání kulturních akcí dle předloženého návrhu

2. požaduje
předložit Zastupitelstvu města Jindřichův Hradec k rozhodnutí

Usnesení číslo: 462/17R/2020
Projednání uzavření nájemní smlouvy prostor kaple sv. Maří Magdaleny

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy prostor kaple sv. M. Magdaleny mezi městem Jindřichův Hradec, 
Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 00246875 a Střední odbornou školou a Středním 
odborným učilištěm, Jáchymova 478/III, 377 43 Jindřichův Hradec, IČ 60816899 za účelem 
slavnostního předávání maturitních vysvědčení a výučních listů ve dnech 18. 6., 23. 6. a 24. 6. 
2020

Usnesení číslo: 463/17R/2020
Žádost o podporu a záštitu - Jihočeský festival Concertino Praga

Rada města po projednání:

1. schvaluje
převzetí záštity starostou města Ing. Stanislavem Mrvkou nad Jihočeským festivalem Concertino 
Praga, který se uskuteční v Jindřichově Hradci a ostatních jihočeských městech ve dnech 14. 9. - 
18. 9. 2020

2. schvaluje
užití znaku města Jindřichův Hradec na propagačních materiálech Jihočeského festivalu 
Concertino Praga

Usnesení číslo: 464/17R/2020
Žádost o svolení k užití znaku města – "Propagační materiály ZUŠ Vítězslava Nováka k 80. 
výročí školy" 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
užití znaku města Jindřichův Hradec ZUŠ Vítězslava Nováka se sídlem Janderova 165/II, 
Jindřichův Hradec 377 01, IČ 608 16 821 na propagační materiály týkající se oslav 80. výročí 
školy.

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



Usnesení číslo: 465/17R/2020
Souhlas s podnájmem nebytových prostor a návrh ceníku - VKC JH

Rada města po projednání:

1. uděluje
souhlas s podnájmem nebytových prostor a prostranství v objektu Muzea fotografie a moderních 
obrazových médií příspěvkové organizaci Vzdělávací a kulturní centrum Jindřichův Hradec, p.o., 
se sídlem Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec, IČ 08523495, dle předloženého návrhu

2. schvaluje
ceník za podnájem nebytových prostor a prostranství v objektech Muzea fotografie a moderních 
obrazových médií a Hvězdárny a planetária prof. Františka Nušla, dle upraveného návrhu

Usnesení číslo: 466/17R/2020
Návrh odpovědi na podnět pana  ke změně tržního řádu 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
návrh odpovědi na podnět pana  týkající se změny nařízení města Jindřichův 
Hradec č. 1/2020, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD, ze dne 1. 4. 2020.

Usnesení číslo: 467/17R/2020
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 28/V

Rada města po projednání:

1. schvaluje
ukončení nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 160/I, nám. Míru v J. Hradci mezi městem 
Jindřichův Hradec a  dohodou ke dni 30. 6. 2020

2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 28/V, ul. Kosmonautů, J. Hradec mezi městem 
Jindřichův Hradec a , a to na dobu určitou do 31. 12. 2021, nájemné 70,- 
Kč/m2 /měsíc

Usnesení číslo: 468/17R/2020
Návrh na povolení výjimek z počtu dětí ve třídách mateřských škol v J. Hradci pro školní rok 
2020/2021

Rada města po projednání:

1. povoluje
v souladu se zák. č. 561/2004 Sb., § 23, odst. 5, za předpokladu dodržení kvality vzdělávací 
činnosti a při splnění podmínek daných hygienickými normami výjimky z počtu dětí, stanovených 
vyhláškami č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných ve třídách mateřských škol pro školní rok 
2020/2021 takto : 
1. MŠ Jindřichův Hradec II, Růžová 39: třída A - 25 dětí, třída B - 15 dětí (spec. třída - pro děti s 
mentálními a kombinovanými vadami), třída C - 28 dětí, třída D - 15 dětí (spec. třída - pro děti 
se zrakovým postižením)
odloučené pracoviště – Pod Kasárny 1019: třída 1- 28 dětí, třída 2 - 28 dětí, třída 3 - 28 dětí
2. MŠ Jindřichův Hradec III, Jáchymova 209:
třída A - 28 dětí, třída B - 28 dětí, třída C - 28 dětí, třída D - 28 dětí odloučené pracoviště - 
Havlíčkova 175:
třída I - 28 dětí, třída II- 28 dětí, třída III – 28 dětí
3. MŠ Jindřichův Hradec III, Vajgar 594:
třída B - 28 dětí, třída C - 28 dětí, třída D - 28 dětí, třída I - 28 dětí, třída II - 28 dětí
odloučené pracoviště - Vajgar 690:
třída A - 28 dětí, třída B – 26 dětí, třída C - 28 dětí, třída D - 28 dětí, třída E - 28 dětí
4. MŠ Jindřichův Hradec II, Röschova 1120:
třída I - 28 dětí, třída II – 28 dětí, třída III - 28 dětí, třída IV - 28 dětí
odloučené pracoviště – Sládkova 742:



třída I - 25 dětí, třída II - 25 dětí

Usnesení číslo: 469/17R/2020
Žádost o poskytnutí finanční dotace z Dotačního programu města Jindřichův Hradec na 
podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2020

Rada města po projednání:

1. schvaluje
poskytnutí finanční dotace z ORJ 14 – Odbor školství z Dotačního programu města Jindřichův 
Hradec na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2020 z Opatření č. 3 – Příspěvek 
na pořízení nebo zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku organizaci YMCA Jindřichův 
Hradec, IČ 26530406, Bratrská 129/V, 377 01 Jindřichův Hradec ve výši 30 tis. Kč účelově 
určené na pořízení paddleboardu

2. ukládá
Odboru školství, mládeže a tělovýchovy sepsat příslušnou smlouvu

Usnesení číslo: 470/17R/2020
Žádost BASKET Jindřichův Hradec, z. s. o poskytnutí finanční dotace na individuální účel v 
oblasti sportu

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s poskytnutím finanční dotace na individuální účel v oblasti sportu organizaci BASKET Jindřichův 
Hradec, z. s., IČ: 06468641, U Stadionu 1137/II, 37701 Jindřichův Hradec ve výši 500 tis. Kč 
účelově určené na částečné pokrytí nákladů spojených se sportovní činností juniorských družstev 
kategorie U19 v roce 2020

2. souhlasí
s provedením rozpočtového opatření č. 38/2020 takto:
- ve výdajové části rozpočtu v ORJ 14 – Odbor školství, v oddíle Ostatní výdaje ve školství snížit 
položku Dotační program na podporu sportu o částku 500 000,- Kč
- ve výdajové části rozpočtu v ORJ 14 - Odbor školství, v oddíle Ostatní výdaje ve školství zařadit 
položku Dotace Basket Jindřichův Hradec z. s. ve výši 500 000,- Kč

3. souhlasí
s uzavřením smlouvy o poskytnutí individuální dotace mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 
135/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 00246875 a BASKET Jindřichův Hradec z. s., U Stadionu 
1137/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 064 68 641 dle předloženého návrhu

4. požaduje
předložit zastupitelstvu města k projednání

Usnesení číslo: 471/17R/2020
Kanalizace a ČOV v místní části Děbolín - návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo a návrh 
rozpočtového opatření č. 39/2020

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 1255/2018 mezi městem Jindřichův Hradec a 
společností STAMOZA, společnost s ručením omezeným, Vrázova 2429/7, 350 02 Cheb, IČ 
45358800 dle předloženého návrhu v případě schválení rozpočtového opatření č. 39/2020.

2. souhlasí
s provedením rozpočtového opatření č. 39/2020 v ORJ 40 takto:
- Oddíl Pitná voda, odvádění a čištění odpadních vod, položka Děbolín - ČOV a kanalizace - 
zvýšení o částku 6 600 000 Kč,
- zvýšení financování, položka Změna stavu finančních prostředků o částku 6 600 000 Kč.

3. požaduje
předložit návrh rozpočtového opatření č. 39/2020 zastupitelstvu města k rozhodnutí.



Usnesení číslo: 472/17R/2020
Rekonstrukce objektu pro JSDHM, Jindřichův Hradec - návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 0169/2020 mezi městem Jindřichův Hradec a 
společností ORDYS s.r.o., Ke Mlýnu 190, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 05006309 dle 
předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 473/17R/2020
Návrh zadání veřejné zakázky z ORJ 40 odbor rozvoje - Obnova veřejného osvětlení na sídl. 
Hvězdárna, Jindřichův Hradec

Rada města po projednání:

1. schvaluje
návrh zadání veřejné zakázky z ORJ 40 odbor rozvoje "Obnova veřejného osvětlení na sídl. 
Hvězdárna, Jindřichův Hradec" dle předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 474/17R/2020
Návrh zadání veřejné zakázky z ORJ 40 odbor rozvoje - PD - Chodník Dolní Radouň 3. etapa, 
rozpočtový závazek na rok 2021

Rada města po projednání:

1. schvaluje
návrh zadání veřejné zakázky z ORJ 40 odbor rozvoje "PD - Chodník Dolní Radouň 3. etapa" dle 
předloženého návrhu.

2. souhlasí
s financováním výše uvedené akce z rozpočtu města roku 2021 částkou cca 300 tis. Kč.

3. požaduje
předložit návrh na financování zakázky z rozpočtu v roce 2021 zastupitelstvu města k rozhodnutí.

Usnesení číslo: 475/17R/2020
Rezignace a jmenování náhradníka komise pro posouzení účasti v zadávacím řízení a 
hodnocení nabídek veřejných zakázek

Rada města po projednání:

1. bere na vědomí
rezignaci náhradníka komise pro posouzení účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek 
veřejných zakázek Mgr. Ondřeje Pumpra.

2. jmenuje
náhradníkem komise pro posouzení účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek veřejných 
zakázek za hnutí HSR-svobodní Mgr. Libora Vondráčka.

Usnesení číslo: 476/17R/2020
Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 1788/2, odděleného GP z pozemku p. č. 1788, k. ú. 
Dolní Radouň - realizace 

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s prodejem nově vzniklého pozemku p. č. 1788/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 
55 m2, odděleného GP č. 486-63/2019 z pozemku p. č. 1788, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, obec Jindřichův Hradec, k. ú. Dolní Radouň, do podílového spoluvlastnictví panu 

, bytem , Jindřichův Hradec ve výši podílu ½ , , 



bytem , Ledenice ve výši podílu 1/6, , bytem , 
Ledenice ve výši podílu 1/6 a , bytem , Ledenice ve výši podílu 1/6 
za celkovou kupní cenu 16 610,-- Kč.
Kupní smlouva bude uzavřena dle schváleného vzoru.

2. požaduje
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí

Usnesení číslo: 477/17R/2020
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 - realizace

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s uzavřením Smlouvy o budoucí směnné smlouvě a Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec, IČ 246875 
(jako budoucím zcizitelem a budoucím přejímatelem či budoucím oprávněným) a společností A+R 
s.r.o., Počernická 257, Radonice, IČ 26746000 (jako budoucím zcizitelem a budoucím 
přejímatelem či budoucím povinným) a společností C+R Projekt s.r.o., Počernická 257, Radonice, 
IČ 45805156 (jako budoucím povinným), dle předloženého návrhu.

2. požaduje
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí

Usnesení číslo: 478/17R/2020
Nabídka ke koupi p.č. 3598/14 a p.č. 3601/3 k.ú. J.Hradec - realizace

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy na odkoupení pozemků p.č. 3598/14, orná půda, o výměře 7065 m2 
a p.č. 3601/3, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 864 m2, obec i k.ú. Jindřichův Hradec, 
mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec (jako kupujícím) a paní 

,  (jako prodávajícím), za celkovou kupní cenu 230.000,- Kč.
Kupní smlouva bude uzavřena dle předloženého návrhu.
Kupní cena bude hrazena z ORJ 39.

2. požaduje
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí

Usnesení číslo: 479/17R/2020
Prodej hrobky č. 50 - realizace 

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s prodejem hrobky č. 50, v odd. XXVI. umístěné na městském hřbitově v Jindřichově Hradci, za 
kupní cenu 3 611,-- Kč paní , bytem , 377 01 Jindřichův 
Hradec. 
Veškeré náklady se smlouvou spojené uhradí kupující.
Kupní smlouva bude uzavřena dle předloženého návrhu.

2. požaduje
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí

Usnesení číslo: 480/17R/2020
Prodej části pozemku p.č. 3890/171, obec i k.ú. J. Hradec - realizace záměru

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s prodejem pozemku p.č. 3890/215, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 107 m2, který byl 



oddělen geometrickým plánem č. 1871-81/97 z pozemku p.č. 3890/171, vše obec i k.ú. 
Jindřichův Hradec , trvale bytem , Jindřichův Hradec za cenu 47 
508,-- Kč.
Smlouva bude uzavřena dle schváleného vzoru.

2. požaduje
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí

Usnesení číslo: 481/17R/2020
Pronájem části pozemku p.č. 3959/1 ostatní plocha, k.ú. Jindřichův Hradec - realizace 
záměru

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu pozemku, dle předloženého návrhu, mezi městem Jindřichův Hradec, 
IČ: 00246875, se sídlem Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec a společností JH Služby v.o.s., IČ: 
07793766, Radobyčická 11, Plzeň na 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, 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.

Usnesení číslo: 482/17R/2020
Pacht části pozemku p.č. 2586, k.ú. Jindřichův Hradec - realizace záměru

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření pachtovní smlouvy, dle schváleného vzoru, mezi městem Jindřichův Hradec, IČ: 
246875, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec a , nar. , trvale bytem 

, Jindřichův Hradec na část pozemku p.č. 2586 zahrada o výměře 55m2, k.ú. 
Jindřichův Hradec za účelem užívání jako zahrada. Výše pachtovného činí 15,-Kč/m2/rok s 
možností jednostranného navýšení pachtovného na výši v místě a čase obvyklou a o inflaci. 
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.

Usnesení číslo: 483/17R/2020
Pacht pozemku p.č. 2581/2, k.ú. Jindřichův Hradec - realizace záměru

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření pachtovní smlouvy, dle schváleného vzoru, mezi městem Jindřichův Hradec, IČ: 
246875, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec a Společenstvím vlastníků jednotek domu čp. 
846/II v Jindřichově Hradci, IČ: 28079493, se sídlem Třebického 846/II, Jindřichův Hradec na 
pozemek p.č. 2581/2 ostatní plocha o výměře 251m2, k.ú. Jindřichův Hradec za účelem užívání 
jako zahrada - 55m2 a k sečení trávy - 196m2 . 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: 484/17R/2020
Prodej pozemku p. č. 668/2 v k. ú. Matná - záměr 

Rada města po projednání:

1. nesouhlasí
s přijetím záměru prodat pozemek p. č. 668/2, zahrada, o výměře 50 m2, obec Jindřichův 
Hradec, k. ú. Matná

2. požaduje
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí



Usnesení číslo: 485/17R/2020
Prodej pozemků p.č. 1858/1 a části p.č. 252/1 v k.ú. Dolní Radouň - záměr

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s přijetím záměru prodat pozemek p.č. 1858/1, vodní plocha, o výměře 339 m2 a část pozemku 
p.č. 252/1, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře cca 47 m2;, v obci Jindřichův Hradec, k.ú. 
Dolní Radouň, panu , , Jindřichův Hradec za těchto podmínek: 
- za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem
- na částech pozemků se nachází stavba náhonu a kamenných zdí ve vlastnictví žadatele
- předmětná část p.č. 252/1 bude zaměřena geometrickým plánem
- upozorňujeme, že přes část pozemku p.č. 1858/1 vede nadzemní vedení VN
- na pozemky je uzavřena pachtovní smlouva s žadatelem 
- 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
- žadatel uhradí veškeré náklady se smlouvou spojené
- prodávající má právo od smlouvy odstoupit v případě, že kupní cena a náklady se smlouvou 
spojené nebudou kupujícím uhrazeny včas a řádně
- kupní cena bude uhrazena do 30ti dnů od podpisu smlouvy

2. požaduje
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí

Usnesení číslo: 486/17R/2020
Pronájem části pozemku p.č. 3909/2 ostatní plocha, k.ú. Jindřichův Hradec - záměr

Rada města po projednání:

1. schvaluje
záměr pronájmu části pozemku p.č. 3909/2 ostatní plocha o výměře 60m2, obec i k.ú. Jindřichův 
Hradec, který je ve vlastnictví města Jindřichův Hradec, za účelem užívání jako pozemek pod 
dočasnou stavbou zastřešené dřevěné pergoly k restauraci KF Bar společnosti Frankův Dvůr 
s.r.o., IČ: 01731947, Jemčinská 125/IV, J.Hradec. Výše nájemného činí 185,-Kč/m2/rok s 
možností jednostranného navýšení nájemného na výši v místě a čase obvyklou a o inflaci. 
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.

Usnesení číslo: 487/17R/2020
Ukončení smlouvy o nájmu - dohoda o ukončení

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o nájmu, dle předloženého návrhu, mezi městem 
Jindřichův Hradec, IČ 002 46 875, se sídlem Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec a  

, bytem , Jindřichův Hradec.

Usnesení číslo: 488/17R/2020
Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů, Smlouva o převodu práv a povinností

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření dohody provozně souvisejících vodovodů, dle předloženého návrhu, mezi městem 
Jindřichův Hradec, IČ 002 46 875, se sídlem Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec a obcí Velký 
Ratmírov, IČ 006 66 556, se sídlem Velký Ratmírov čp. 25, Jindřichův Hradec

2. schvaluje
uzavření smlouvy o převodu práv a povinností, dle předloženého návrhu, mezi městem Jindřichův 
Hradec, IČ 002 46 875, se sídlem Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec a společností ČEVAK a.s., 
IČ 608 49 657, se sídlem Severní 8/2264, České Budějovice.



Usnesení číslo: 489/17R/2020
Akce konané na letišti Jindřichův Hradec

Rada města po projednání:

1. uděluje
Aeroklubu Jindřichův Hradec z.s., Jindřichův Hradec 744/II, IČ: 42409209 souhlas s plánem akcí 
pro rok 2020 v areálu letiště Jindřichův Hradec: 
1. 3. - 4. července - JH Sprint a Tuning - tradiční tuningový sraz, 
Pořadatel pan , Nová Včelnice 

2. 13. 7. - 7. 8. - Dětský příměstský tábor s názvem "Prázdniny na letišti"
Pořadatel Aeroklub Jindřichův Hradec z. s. 

3. 29. 7. - 1. 8. - Mistrovství České republiky v akrobacii na motorových letounech a kluzácích. 
Pořadatel Aeroklub Jindřichův Hradec z. s. ve spolupráci s Aeroklubem České republiky z. s.

4. 3. - 5. září - JH Sprint a Tuning - tradiční tuningový sraz,
Pořadatel pan , Nová Včelnice.

za podmínky dodržení platných právních předpisů včetně bezpečnostních, protipožárních a 
hygienických opatření.

Usnesení číslo: 490/17R/2020
Prominutí části nájemného, uzavření dodatku č. 9 ke smlouvě o nájmu se společností Služby 
města Jindřichův Hradec s.r.o. a doplnění ceníku parkovného

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření dodatku č. 9 ke smlouvě o nájmu, uzavřené dne 12.12.2011, mezi městem J. Hradec a 
Služby města Jindřichův Hradec s.r.o., se sídlem Jiráskovo předměstí 1007/III, J. Hradec, IČ 
26043335, kterým bude z předmětu nájmu vyjmuta parkovací plocha na části pozemku p.č. 
3699/1 v k.ú. Jindřichův Hradec a současně sníženo nájemné o 174 439,- Kč bez DPH ročně, dle 
předloženého návrhu.

2. souhlasí
s prominutím úhrady poměrné části nájemného společnosti Služby města Jindřichův Hradec 
s.r.o., Jiráskovo předměstí 1007/III, J. Hradec, IČ 26043335, z parkoviště Poliklinika ve výši 38 
723,- Kč bez DPH (46 854,83 Kč vč. DPH) z důvodu znemožnění provozu na tomto parkovišti 
vlivem rekonstrukce Václavské ulice.

3. požaduje
předložit bod 2. usnesení zastupitelstvu města k projednání

4. schvaluje
ceník za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích dle předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 491/17R/2020
Uložení odpadního potrubí, jímky a kabelu NN (J. Hradec, ) 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 odpadního potrubí, jímky a kabelu NN do části pozemků p.č. 3526/311,orná půda a 
pozemku p.č. 3526/297, orná půda, k.ú. Jindřichův Hradec, které jsou ve vlastnictví města J. 
Hradec pro stavbu „J. Hradec, Křižíkova p.č. 3526/241 – odpadní potrubí, jímka a kabel NN “ a 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle schváleného vzoru s investorem 

 a , oba bytem , 377 01 
Jindřichův Hradec za podmínky uložení potrubí a kabelu NN co nejblíže k patě domu a následné 
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti. 
Tento souhlas nabývá účinnosti dnem uzavření smlouvy o budoucí smlouvě a nenahrazuje 
rozhodnutí příslušných správních orgánů.



Usnesení číslo: 492/17R/2020
Obnova kabelového vedení NN (E.ON – Radouňka, Ke Mlýnu) 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
obnovu kabelového vedení NN, umístění kabelové skříně, kabelového pilíře a uzemnění do 
pozemků p.č. 93/49, zahrada, p.č. 93/56, zahrada, p.č. 89/3, trvalý travní porost p.č. 711/1, ost. 
plocha, ost. komunikace, p.č. 78/34, ost. plocha, ost. komunikace a p.č. 78/28, ost. plocha, ost. 
komunikace, vše k.ú. Radouňka, které jsou ve vlastnictví města Jindřichův Hradec pro 
stavbu ,,Radouňka, Ke Mlýnu – obnova kabelu 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 za 
podmínky odstranění demontovaných kabelů NN a následné uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene dle schváleného vzoru.

Usnesení číslo: 493/17R/2020
Zpráva o plnění usnesení Rady města Jindřichův Hradec přijatých ve druhém pololetí roku 
2019

Rada města po projednání:

1. bere na vědomí
zprávu o plnění přijatých usnesení Rady města Jindřichův Hradec ve druhém pololetí roku 2019

Usnesení číslo: 494/17R/2020
Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva města Jindřichův Hradec přijatých ve druhém 
pololetí roku 2019

Rada města po projednání:

1. bere na vědomí
zprávu o plnění přijatých usnesení Zastupitelstva města Jindřichův Hradec ve druhém pololetí 
roku 2019

2. požaduje
předložit zastupitelstvu města k projednání

Usnesení číslo: 495/17R/2020
Příprava programu 18. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, které se uskuteční 
dne 24. června 2020

Rada města po projednání:

1. schvaluje
předložený program 18. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, které se uskuteční dne 
24. června 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 dodatku veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - Civis novus, z.s.
5. Závěrečný účet Sdružení měst a obcí Bukovská voda za rok 2019 a Zpráva o činnosti dozorčí 
rady
6. Rozpočtová opatření schválená radou města 
7. Žádost BASKET Jindřichův Hradec, z. s. o poskytnutí finanční dotace na individuální účel v 
oblasti sportu
8. Poskytnutí finančních dotací v rámci Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu 
sociální oblasti v roce 2020
9. Návrh rozpočtového opatření č. 39/2020 - Kanalizace a ČOV v místní části Děbolín
10. Rozpočtový závazek na rok 2021 - PD - Chodník Dolní Radouň 3. etapa



11. Poskytnutí finanční dotace na podporu obnovy kulturního dědictví z rozpočtu města Jindřichův 
Hradec na rok 2020
12. Rekonstrukce MK Radouňka – Ke Mlýnu - návrh smlouvy o budoucí směnné smlouvě – 

13. Husovy sady – možnosti dalšího postupu
14. Návrh na převod infrastruktury – ZTV pro výstavbu rodinných domů v Horním Žďáře – 
realizace
15. Žádost o odkup inženýrských sítí, komunikace a pozemku (PEDAG, s.r.o.) – realizace
16. Prodej hrobky č. 50 - realizace
17. Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 1788/2, odděleného GP z pozemku p. č. 1788, k. ú. 
Dolní Radouň – realizace
18. Prodej části pozemku p.č. 3890/171, obec i k.ú. Jindřichův Hradec – realizace
19. Nabídka ke koupi p.č. 3598/14 a p.č. 3601/3 k.ú. J.Hradec – realizace
20. 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 - realizace
21. Prodej pozemku p. č. 668/2 v k. ú. Matná – záměr
22. Prodej pozemků p.č. 1858/1 a části p.č. 252/1 v k.ú. Dolní Radouň - záměr
23. Prominutí části nájemného z parkoviště Poliklinika - Služby města Jindřichův Hradec s.r.o.
24. Závěrečný účet DSO Mikroregion Jindřichohradecko za rok 2019 a zpráva o výsledku 
přezkoumání hospodaření
25. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva města Jindřichův Hradec přijatých ve druhém pololetí 
roku 2019
26. Diskuse + interpelace členů ZMě 
27. Závěr




