
USNESENÍ Z 18. SCHŮZE RADY MĚSTA
JINDŘICHŮV HRADEC

KONANÉ DNE 17.06.2020

V Jindřichově Hradci dne 18.6.2020
Usnesení číslo: 496/18R/2020
Žádost o zapůjčení klavíru Petrof z kaple sv. Maří Magdaleny pro koncerty Jihočeského 
festivalu Concertino Praga - Český rozhlas

Rada města po projednání:

1. schvaluje
poskytnout výpůjčku klavíru Petrof Českému rozhlasu, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, IČ 
45245053 pro účely použití při koncertech v Českém Krumlově, Bechyni a Třeboni v rámci 52. 
ročníku Jihočeského festivalu Concertino Praga ve dnech 14. - 16. 9. 2020

2. schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce klavíru Petrof mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 
377 01 Jindřichův Hradec, IČ 00246875 a Českým rozhlasem, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, 
IČ 45245053 pro účely použití při koncertech v Českém Krumlově, Bechyni a Třeboni v rámci 52. 
ročníku Jihočeského festivalu Concertino Praga ve dnech 14. - 16. 9. 2020

Usnesení číslo: 497/18R/2020
Žádost o svolení k užití znaku města "Internetové stránky IPA Jindřichův Hradec z.s." 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
užití znaku města Jindřichův Hradec subjektem International Police Association, sekce Česká 
republika z.s., územní skupina č. 109 Jindřichův Hradec, IČ: 69114498 Nádražní 567/II, 377 01 
Jindřichův Hradec na internetových stránkách asociace.

Usnesení číslo: 498/18R/2020
Návrh změny zřizovací listiny - Vzdělávací a kulturní centrum Jindřichův Hradec, příspěvková 
organizace 

Rada města po projednání:

1. souhlasí
se změnou zřizovací listiny subjektu Vzdělávací a kulturní centrum Jindřichův Hradec, 
příspěvková organizace, se sídlem Klášterská 135, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův 
Hradec, identifikační číslo 085 23 495, dle předloženého návrhu,

2. požaduje
předložit tento materiál Zastupitelstvu města Jindřichův Hradec k projednání.

Usnesení číslo: 499/18R/2020
Odpověď na interpelaci Mgr. Ondřeje Pumpra ze 17. zasedání Zastupitelstva města 
Jindřichův Hradec

Rada města po projednání:

1. schvaluje
odpověď na interpelaci zastupitele města Jindřichův Hradec pana Mgr. Ondřeje Pumpra ze 17. 
zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec konaného dne 27. 5. 2020, dle předloženého 
návrhu

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



Usnesení číslo: 500/18R/2020
Závěrečný účet Sdružení měst a obcí Bukovská voda za rok 2019 a Zpráva dozorčí rady o 
výsledcích kontroly hospodaření za rok 2019 

Rada města po projednání:

1. bere na vědomí
závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření Sdružení měst a obcí 
Bukovská voda, se sídlem Týnská 292, Dolní Bukovsko, identifikační číslo 650 50 541, za rok 
2019

2. bere na vědomí
zprávu dozorčí rady o její činnosti a o výsledcích kontroly hospodaření s majetkem a finančními 
prostředky Sdružení měst a obcí Bukovská voda, se sídlem Týnská 292, Dolní Bukovsko, 
identifikační číslo 650 50 541, v roce 2019

3. požaduje
předložit Zastupitelstvu města Jindřichův Hradec k projednání

Usnesení číslo: 501/18R/2020
Žádost o zvláštní užívání veřejného prostranství za účelem umístění reklamního poutače na 
Masarykově náměstí - žadatel Česká strana sociálně demokratická 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
povolení zvláštního užívání veřejného prostranství politické straně Česká strana sociálně 
demokratická, IČ: 004 09 171, Klášterská 93/II, 377 01 Jindřichův Hradec, k umístění 
reklamního poutače na ploše 4 m2, týkajícího se předvolební kampaně. Poutač bude umístěn na 
travnaté ploše p. č. 4323 na Masarykově náměstí v Jindřichově Hradci, v termínu od 4. 9. 2020 
do 9. 10. 2020, dle přiloženého návrhu.

Usnesení číslo: 502/18R/2020
Žádost o zvláštní užívání veřejného prostranství za účelem umístění reklamních poutačů 
týkajících se předvolební kampaně – žadatel Změna 2020 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
povolení zvláštního užívání veřejného prostranství politickému hnutí Změna 2020, IČ: 087 73 
297, Bohunická 535, 375 01 Týn nad Vltavou, k umístění 4 ks reklamních poutačů, každý na 
ploše 2 m2, týkajících se předvolební kampaně. Poutače budou umístěny na travnatých plochách 
p. č. 1559 u vstupu do Husových sadů, na p. č. 308/3 u kruhového objezdu u nemocnice, na p. č. 
3926/1 v ul. Jáchymova u zastávky MHD sídl. Vajgar – bazén a na p. č. 3521/65 v ul. Hvězdná 
před křižovatkou s ul. Václavská, v termínu od 31. 8. 2020 do 5. 10. 2020, dle přiloženého 
návrhu.

Usnesení číslo: 503/18R/2020
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 44 v č.p. 50/V, ul. Větrná (DPS)

Rada města po projednání:

1. schvaluje
ukončení nájemní smlouvy na byt č. 39 v Domě s pečovatelskou službou Větrná 50/V, Jindřichův 
Hradci mezi městem Jindřichův Hradec a paní  dohodou ke dni 30. 6. 2020

2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 44 v Domě s pečovatelskou službou Větrná 50/V, Jindřichův 
Hradec mezi městem Jindřichův Hradec a paní  na dobu neurčitou, nájemné 43,- 
Kč/ m2 /měsíc

Usnesení číslo: 504/18R/2020
Přidělení bytu č. 1 v č.p. 319/II



Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 319/II, ul. Sládkova, J. Hradec mezi městem 
Jindřichův Hradec a  na dobu určitou , a to do 30. 6. 2022, nájemné ve výši 
53,49 Kč/m2/měsíc

Usnesení číslo: 505/18R/2020
Prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 6 v domě čp. 660/III, sídl. Vajgar, J. Hradec

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě na byt č. 6 v domě čp. 660/III, sídl. Vajgar v J. Hradci 
mezi městem J. Hradec a  na dobu určitou, a to do 30. 6. 2022

Usnesení číslo: 506/18R/2020
Prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2 v domě čp. 339/IV, ul. Jakubská, J. Hradec

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě na byt č. 2 v domě čp. 339/IV, ul. Jakubská v J. Hradci 
mezi městem J. Hradec a  na dobu určitou, a to do 30. 6. 2022, výše 
nájemného 48,14 Kč/m2/měs.

Usnesení číslo: 507/18R/2020
Ukončení nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 122/IV

Rada města po projednání:

1. schvaluje
ukončení nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 122/IV, ul. Nežárecká, Jindřichův Hradec mezi 
městem Jindřichův Hradec a  dohodou ke dni 30. 6. 2020

Usnesení číslo: 508/18R/2020
Smlouva o poskytnutí dotace SDO/OEZI/192/20 reg.č. 405-05-016 – SENIOR centrum

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace č. SDO/OEZI/192/2 reg.č. 405-05-16 mezi Jihočeským 
krajem, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČO 70890650 a Městem 
Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec , IČO 00246875 dle předloženého 
návrhu

Usnesení číslo: 509/18R/2020
Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Růžová 30/II, Jindřichův Hradec - byt č. 37 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 37 v Domě s pečovatelskou službou Růžová 30 II, J. Hradec, 
mezi Městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec, IČO 00246875 a 
paní  , na dobu neurčitou, nájemné ve výši 43,00 Kč/m2/měsíc



Usnesení číslo: 510/18R/2020
Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Růžová 30/II, Jindřichův Hradec - byt č. 47 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 47 v Domě s pečovatelskou službou Růžová 30 II, J. Hradec, 
mezi Městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec, IČO 00246875 a 
panem  , na dobu neurčitou, nájemné ve výši 43,00 Kč/m2/měsíc

Usnesení číslo: 511/18R/2020
Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou, Zakostelecké nám. 31/I, Jindřichův Hradec - 
byt č. 3

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v Domě s pečovatelskou službou Zakostelecké nám. 31/I, 
J. Hradec, mezi Městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec, IČO 
00246875 a paní  na dobu 2 let od data uzavření nájemní smlouvy, přičemž 
nájem bude obnoven vždy na další 2 roky, pokud nájemce do okamžiku uplynutí doby nájmu 
neoznámí, že nehodlá pokračovat v nájemním vztahu. Nájemné ve výši 43,00 Kč/m2/měsíc

Usnesení číslo: 512/18R/2020
Návrh dodavatele VZMR z ORJ 14 - Výměna vstupních dveří do budovy Základní školy 
Jindřichův Hradec III, Vajgar 692

Rada města po projednání:

1. schvaluje
zadání veřejné zakázky malého rozsahu z ORJ 14 – Odbor školství na výměnu vstupních dveří do 
budovy Základní školy Jindřichův Hradec III, Vajgar 692 firmě WINDOW HOLDING a.s., Hlavní 
456, 25089 Lázně Toušeň IČ: 28436024 za cenu 345 338,14 Kč s DPH se lhůtou realizace 12 dnů

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

Usnesení číslo: 513/18R/2020
Návrh dodavatele 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
zadání veřejné zakázky malého rozsahu z ORJ 14 – Odbor školství na nákup tunelové myčky na 
bílé nádobí do školní kuchyně Základní školy Jindřichův Hradec II, Janderova 160 firmě IN-
GASTRO s.r.o., Erbenova 566/3, 390 02 Tábor, IČ: 26098938 za cenu 496 100,- Kč s DPH se 
lhůtou realizace 24 dnů

2. schvaluje
uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem dle předloženého návrhu

Usnesení číslo: 514/18R/2020
Návrh na zrušení a nové zadání 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. ruší
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



2. schvaluje
návrh nového 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: 515/18R/2020
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0255/2020 – Osika – hygienické zařízení 
na p.č. 572, k. ú. Albeř a návrh na provedení rozpočtového opatření č. 43/2020

Rada města po projednání:

1. schvaluje
Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.0255/2020 Osika – hygienické zařízení na p.č. 572, k. ú. 
Albeř, mezi Městem Jindřichův Hradec a společností Jindřichohradecká stavební s.r.o., Otín 102, 
377 01 J. Hradec, IČ.:261 05 128 dle předloženého návrhu.

2. schvaluje
návrh na provedení rozpočtového opatření č. 43/2020 v ORJ 40 odbor rozvoje:
- Oddíl Komunální služby a rozvoj j.n., položka Osika - rekonstrukce hygienického zařízení - 
zvýšení o částku 200 000 Kč,
- Oddíl Sportovní zařízení v majetku obce, položka Obnova palubovky v malé sportovní hale - 
snížení o částku 200 000 Kč.

Usnesení číslo: 516/18R/2020
Návrh smlouvy o poskytnutí dotace od JčK a návrh rozpočtového opatření č. 41/2020 - 
příjem dotace od JčK

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace SDO/OEZI/128/20 mezi městem Jindřichův Hradec a 
poskytovatelem Jihočeským krajem, IČ 70890650, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České 
Budějovice na spolufinancování projektu: Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého, parc. č. 
1676/2, k.ú. Jindřichův Hradec, rejstř. č. 1733.

2. schvaluje
provedení rozpočtového opatření č. 41/2020 v ORJ 40 takto:
- zvýšení rozpočtu Příjmů v části Přijaté dotace, zařazením položky Restaurování sochy sv. Jana 
Nepomuckého částkou 40 000 Kč,

- snížením rozpočtu Výdajů, Oddíl Činnosti muzeí a galerií a obnova kulturních památek, položka 
Drobné památky, zvýšené náklady o částku 65 846 Kč, 
- zvýšení rozpočtu Výdajů Oddíl Činnosti muzeí a galerií a obnova kulturních památek, zařazením 
položky Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého částkou 105 846 Kč.

Usnesení číslo: 517/18R/2020
Návrh smlouvy o poskytnutí dotace od JčK a návrh rozpočtového opatření č. 42/2020 - 
příjem dotace od JčK

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace SDO/OEZI/1091/20 mezi městem Jindřichův Hradec a 
poskytovatelem Jihočeským krajem, IČ 70890650, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České 
Budějovice na spolufinancování projektu: Restaurování kamenného kříže v ulici Václavská v 
Jindřichově Hradci.

2. schvaluje
provedení rozpočtového opatření č. 42/2020 v ORJ 40 takto:
- zvýšení rozpočtu Příjmů v části Přijaté dotace, zařazením položky Restaurování kamenného 
kříže ul. Václavská částkou 35 000 Kč,

- snížením rozpočtu Výdajů, Oddíl Činnosti muzeí a galerií a obnova kulturních památek, položka 
Drobné památky, zvýšené náklady o částku 79 195 Kč, 
- zvýšení rozpočtu Výdajů Oddíl Činnosti muzeí a galerií a obnova kulturních památek, zařazením 



položky Restaurování kamenného kříže ul. Václavská částkou 114 195 Kč.

Usnesení číslo: 518/18R/2020
Zadání VZMR z ORJ 40 - PD - Rekonstrukce chodníku Dolní Skrýchov podél silnice III/12833 
- oprava usnesení č 453/16R/2020 

Rada města po projednání:

1. opravuje
usnesení č. 453/16R/2020, které bude nově znít:
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 194 400,00 Kč bez DPH.

Usnesení číslo: 519/18R/2020
Prodloužení nájemní smlouvy pro ZUŠ V. Nováka - realizace

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření dodatku č. 7 k nájemní smlouvě ze dne 1.1.2002 v platném znění, dle předloženého 
návrhu, 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: 520/18R/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. revokuje
usnesení číslo 398/14R/2020 ze dne 13.5.2020

2. 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 

, sídliště 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 0,70 Kč/m2/rok s možností jednostranného navýšení 
nájemného 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, k.ú. Otín u Jindřichova Hradce zůstane 
volně průjezdný
- příslušná povolení a 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: 521/18R/2020
Revokace usnesení číslo 546/19R/2020

Rada města po projednání:



1. revokuje
usnesení číslo 546/19R/2019 ze dne 12.6.2019

Usnesení číslo: 522/18R/2020
Ukončení smlouvy o nájmu pozemku výpovědí ke dni 30.9.2020

Rada města po projednání:

1. schvaluje
ukončení smlouvy o nájmu pozemku uzavřené dne 17.7.2008 v platném znění mezi Městem 
J.Hradec, IČ: 00246875, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec a společností ORIS Praha, spol. s 
r.o., IČ: 43004474, Babákova čp. 2390/2, Praha na část pozemku p.č. 3526/15 orná půda o 
výměře 2m2, k.ú. Jindřichův Hradec, za účelem užívání jako pozemek pod reklamním zařízením, 
výpovědí ke dni 30.9.2020.

Usnesení číslo: 523/18R/2020
Veřejná zakázka z ORJ 39 - Provozování vodohospodářské infrastruktury v majetku města J. 
Hradec - vyloučení uchazečů a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí poradenských 
služeb

Rada města po projednání:

1. vylučuje
ze zadávacího řízení veřejné zakázky z ORJ 39 Provozování vodohospodářské infrastruktury v 
majetku města Jindřichův Hradec účastníka zadávacího řízení VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ 
SPOLEČNOST, a.s., Soběšická 820/156, 638 00 Brno, IČ 49455842 z důvodu nesplnění 
zadávacích podmínek.

2. vylučuje
ze zadávacího řízení veřejné zakázky z ORJ 39 Provozování vodohospodářské infrastruktury v 
majetku města Jindřichův Hradec účastníka zadávacího řízení Severomoravské vodovody a 
kanalizace Ostrava a.s., 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 45193665 z 
důvodu nesplnění zadávacích podmínek.

3. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí poradenských služeb včetně organizačního a 
odborného zajištění výběru provozovatele vodohospodářské infrastruktury v majetku města 
Jindřichův Hradec uzavřené mezi městem J. Hradec a Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., 
Nábřežní 4/90, 150 00 Praha 5 - Smíchov, IČ 47116901, dle předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 524/18R/2020
Uložení kabelového vedení NN (E.ON – Buk) 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. 41/1, ost. plocha, ost. komunikace, 
k.ú. Buk u Jindřichova Hradce, který je ve vlastnictví města Jindřichův Hradec pro stavbu ,,Buk, 
Hroníčková Květa - 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, že nebudou 
narušeny nově upravené povrchy po kanalizaci 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: 525/18R/2020
Uložení plynovodní přípojky (J. Hradec, ) 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. 1051/1, ost. plocha, ost. komunikace, k.ú. 
Jindřichův Hradec, který je ve vlastnictví města J. Hradec pro stavbu: „J. Hradec, Karlov čp.273 - 
plynovodní přípojka“ a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti plynovodního 
vedení dle schváleného vzoru s investorem stavby  a , 
oba 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.

Usnesení číslo: 526/18R/2020
Dodatek č. 7 ke Smlouvě o pronájmu programového vybavení Radnice VERA a podpoře 
provozu a užití IS Radnice VERA č. SWRp/09/47 ze dne 29.5.2009

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o pronájmu programového vybavení Radnice VERA a podpoře 
provozu a užití IS Radnice VERA číslo SWRp/09/47 ze dne 29.5.2009 mezi Městem Jindřichův 
Hradec a VERA, spol. s r.o. se sídlem Lužná 2, Praha 6 - Vokovice, IČ 62587978, dle 
předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 527/18R/2020
Návrh na provedení rozpočtového opatření č. 40/2020 - Nové volby do zastupitelstva obce 
Kostelní Radouň

Rada města po projednání:

1. schvaluje
navrhované rozpočtové opatření č. 40/2020 - Nové volby do zastupitelstva obce Kostelní Radouň
- Zvýšení rozpočtu příjmů v části přijaté transfery zařazením nové položky "Nové volby do 
zastupitelstva obce Kostelní Radouň" ve výši 10.000,- Kč
- Zvýšení rozpočtu výdajů ve výši 10.000,- Kč v ORJ 19 - Vnitřní správa zařazením nové položky 
"Nové volby do zastupitelstva obce Kostelní Radouň"

Usnesení číslo: 528/18R/2020
Jmenování člena Hlavní inventarizační komise (HIK)

Rada města po projednání:

1. bere na vědomí
rezignaci pana Vladimíra Edera na funkci člena Hlavní inventarizační komise ke dni 30. 6. 2020

2. jmenuje
členem Hlavní inventarizační komise od 1. 7. 2020 Ing. Jaroslava Peška

Usnesení číslo: 529/18R/2020
Návrh na stanovení mimořádné odměny jednateli Služeb města Jindřichův Hradec s.r.o.

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. stanoví
mimořádnou odměnu za měsíc červen 2020 Ing. Ivu Ježkovi, jednateli obchodní společnosti 
Služby města Jindřichův Hradec s.r.o., za mimořádné práce provedené v prvním pololetí roku 
2020 podle předloženého návrhu



Usnesení číslo: 530/18R/2020
Návrh na stanovení mimořádných odměn ředitelům a ředitelkám příspěvkových organizací 
zřízených městem Jindřichův Hradec

Rada města po projednání:

1. stanoví
mimořádné odměny za měsíc červen 2020 ředitelům a ředitelkám příspěvkových organizací 
zřízených městem Jindřichův Hradec za mimořádné práce provedené v prvním pololetí roku 2020 
podle předloženého návrhu

Usnesení číslo: 531/18R/2020
Doplnění programu 18. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, které se uskuteční 
dne 24. června 2020

Rada města po projednání:

1. doplňuje
do programu zasedání 18. ZMě J. Hradec bod č. 26 - Návrh změny zřizovací listiny - Vzdělávací a 
kulturní centrum Jindřichův Hradec, příspěvková organizace

Usnesení číslo: 532/18R/2020
Uzavření nájemní smlouvy v domě čp. 669/III, sídl. Vajgar, J. Hradec – 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 14 v čp. 669/III, sídl. Vajgar, J. Hradec mezi městem 
Jindřichův Hradec a , trvale bytem , J. Hradec na dobu určitou, a to 
do 31.12.2021, výše nájemného 53,49 Kč/m2/měsíc

Usnesení číslo: 533/18R/2020
Návrh na provedení rozpočtového opatření č. 44/2020 - Vzdělávací a kulturní centrum 
Jindřichův Hradec,p.o.

Rada města po projednání:

1. schvaluje
provedení rozpočtového opatření č. 44/2020, a to:
a) příjmovou část rozpočtu v části přijaté transfery povýšit o částku 40.000,-Kč zařazením nové 
položky - neinvestiční dotace VKC JH - Výstavní a kulturní činnost
b) výdajovou část rozpočtu, ORJ 16 Odbor kanceláře starosty povýšit o částku 40.000,-Kč 
zařazením nové položky neinvestiční dotace VKC JH - Výstavní a kulturní činnost

Usnesení číslo: 534/18R/2020
Návrh na udělení pamětní medaile města Jindřichův Hradec

Rada města po projednání:

1. schvaluje
udělení pamětní medaile města Jindřichův Hradec panu , jako výraz ocenění 
mimořádných zásluh o spolkový, kulturní a společenský rozvoj města Jindřichův Hradec.

Usnesení číslo: 535/18R/2020
Návrh na provedení rozpočtového opatření č. 45/2020 a č. 46/2020 - Městská knihovna

Rada města po projednání:

1. schvaluje
provedení rozpočtového opatření č. 45/2020, a to:



a) příjmovou část rozpočtu v části přijaté transfery povýšit o částku 40.000,-Kč zařazením nové 
položky - dotace Městská knihovna - Modernizace pracovišť v knihovně 
b) výdajovou část rozpočtu, ORJ 16 Odbor kanceláře starosty povýšit o částku 40.000,--Kč 
zařazením nové položky Městská knihovna - Modernizace pracovišť v knihovně

2. schvaluje
provedení rozpočtového opatření č. 46/2020, a to:
a) příjmovou část rozpočtu v části přijaté transfery povýšit o částku 32.000,--Kč zařazením nové 
položky - dotace Městská knihovna - Podpora regionálního knihovního systému
b) výdajovou část rozpočtu, ORJ 16 Odbor kanceláře starosty povýšit o částku 32.000,--Kč 
zařazením nové položky Městská knihovna - Podpora regionálního knihovního systému




