
V Jindřichově Hradci dne 2.7.2020
Usnesení číslo: 538/20R/2020
Přehled plánovaných kulturních a společenských akcí v KD Střelnice, v kapli sv. Maří Magdaleny 
a akce mimo KD Střelnice a kapli sv. Maří Magdaleny na III. čtvrtletí roku 2020 

Rada města po projednání:

1. bere na vědomí
přehled plánovaných kulturních a společenských akcí v KD Střelnice, v kapli sv. Maří Magdaleny a 
akce mimo KD Střelnice a kapli sv. Maří Magdaleny na III. čtvrtletí roku 2020.

Usnesení číslo: 539/20R/2020
Smlouva o spolupráci - Vratislav Kříž - Agentura Croce (Opera Trubadúr) 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření smlouvy mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 
00246875 a Vratislavem Křížem - Agentura Croce, Vyšehradská 47, 128 00 Praha 2, IČ 71555994, 
dle předloženého návrhu, jejímž předmětem je zajištění a realizace operního představení Giuseppe 
Verdiho "Trubadúr", konaného dne 29. 8. 2020 na III. nádvoří Státního hradu a zámku v 
Jindřichově Hradci

Usnesení číslo: 540/20R/2020
Smlouva o nájmu nemovité věci: 3005J120027 - Národní památkový ústav 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu nemovité věci: 3005J120027 mezi Národním památkovým ústavem, 
Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, IČ 75032333 a městem Jindřichův 
Hradec, Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 00246875 dle předloženého návrhu, jejímž 
předmětem je pronájem prostor III. nádvoří a šaten ve Španělském křídle Státního hradu a zámku 
v Jindřichově Hradci pro konání operního představení "Trubadúr" dne 29. 8. 2020

Usnesení číslo: 541/20R/2020
Smlouva o reklamě č. 50172020 - Waldviertler Sparkasse Bank AG 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření smlouvy o reklamě č. 50172020 mezi Waldviertler Sparkasse Bank AG se sídlem 
Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakouská republika, v České republice podnikající prostřednictvím svého 
odštěpného závodu umístěného v Jindřichově Hradci, Klášterská 126/II, 377 01 Jindřichův Hradec, 
IČ odštěpného závodu 49060724 a městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův 
Hradec, IČ 00246875, dle předloženého návrhu, jejímž předmětem je provádění reklamy a 
propagace na kulturní a společenské akci operní představení Giuseppe Verdiho Trubadúr pořádané 

USNESENÍ Z 20. SCHŮZE RADY MĚSTA
JINDŘICHŮV HRADEC

KONANÉ DNE 01.07.2020

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



městem Jindřichův Hradec dne 29. 8. 2020 za finanční částku 25 000,- Kč.

Usnesení číslo: 542/20R/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 10.327,--Kč, jakož i jeho účetní odpis pro 
nedobytnost za dlužníkem: zemř. , posl. bytem , Jindřichův 
Hradec

2. souhlasí
se vzdáním se práva na vymáhání pohledávky v celkové částce 87.837,--Kč, jakož i jeho účetní 
odpis pro nedobytnost za dlužníkem: zemř. , posl. bytem , Jindřichův 
Hradec

3. požaduje
bod II. předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí

Usnesení číslo: 543/20R/2020
Smlouva o poskytnutí dotace - Jihočeský kraj a návrh na provedení rozpočtového opatření č. 
47/2020

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace SDO/OEZI/580/20 reg. č. 452-05-02/20 mezi Jihočeským 
krajem, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, IČ: 70890650 a Městem 
Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec, IČ: 00246875, dle upraveného návrhu

2. schvaluje
provedení rozpočtového opatření č. 47/2020, a to:
a) příjmovou část rozpočtu v části přijaté dotace povýšit o částku 85.000,--Kč zařazením nové 
položky - dotace investiční JSDHO Dolní Skrýchov
b) výdajovou část rozpočtu ORJ 16 - odbor kanceláře starosty, položka Činnost Jednotek sboru 
dobrovolných hasičů povýšit o částku 85.000,--Kč

Usnesení číslo: 544/20R/2020
Smlouva o poskytnutí dotace - Jihočeský kraj a návrh na provedení rozpočtového opatření č. 
48/2020

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace SDO/OEZI/556/20 reg. č. 452-04-04/20 mezi Jihočeským 
krajem, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, IČ: 70890650 a Městem 
Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec, IČ: 00246875, dle upraveného návrhu

2. schvaluje
provedení rozpočtového opatření č. 48/2020, a to:
a) příjmovou část rozpočtu v části přijaté dotace povýšit o částku 120.000,--Kč zařazením nové 
položky - dotace investiční JSDHM Jindřichův Hradec
b) výdajovou část rozpočtu ORJ 16 - odbor kanceláře starosty, položka Činnost Jednotek sboru 
dobrovolných hasičů povýšit o částku 120.000,--Kč



Usnesení číslo: 545/20R/2020
Návrh na provedení rozpočtových opatření č. 50/2020 a č. 51/2020 - Vzdělávací a kulturní 
centrum Jindřichův Hradec, p.o.

Rada města po projednání:

1. schvaluje
provedení rozpočtového opatření č. 50/2020, a to:
a) příjmovou část rozpočtu v části přijaté transfery povýšit o částku 35.000,-Kč zařazením nové 
položky - neinvestiční dotace VKC JH - Úpravy ve výstavních prostorách
b) výdajovou část rozpočtu, ORJ 16 Odbor kanceláře starosty povýšit o částku 35.000,-Kč 
zařazením nové položky neinvestiční dotace VKC JH - Úpravy ve výstavních prostorách

2. schvaluje
provedení rozpočtového opatření č. 51/2020, a to:
a) příjmovou část rozpočtu v části přijaté transfery povýšit o částku 40.000,-Kč zařazením nové 
položky - neinvestiční dotace VKC JH - Propagace VKC JH
b) výdajovou část rozpočtu, ORJ 16 Odbor kanceláře starosty povýšit o částku 40.000,-Kč 
zařazením nové položky neinvestiční dotace VKC JH - Propagace VKC JH

Usnesení číslo: 546/20R/2020
Darovací smlouva - Nadace J&T

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření darovací smlouvy mezi městem Jindřichův Hradec a Nadací J&T, se sídlem Malostranské 
nábřeží 563/3, 118 00 Praha 1, IČ: 27162524, dle předloženého návrhu

Usnesení číslo: 547/20R/2020
Uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání v čp. 93/I, Panská ul., Jindřichův 
Hradec – realizace záměru

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužícího k podnikání dle schváleného vzoru v čp. 93/I, ul. 
Panská, Jindřichův Hradec o velikosti 43 m² mezi městem J. Hradec a společností LINIA s.r.o., 
zastoupená panem Frederikem Patzeltem, Nám. Hraničářů 823, 541 01 Trutnov, IČ: 26005573 na 
dobu neurčitou za cenu 1 800,-Kč/m²/rok vč. DPH za účelem zřízení prodejny spodního prádla 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: 548/20R/2020
Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Růžová 30/II , Jindřichův Hradec – byt č. 49

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 49 v Domě s pečovatelskou službou Růžová 30/II, 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: 549/20R/2020
Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou U Nemocnice 61/III, Jindřichův Hradec – byt č. 
3

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v Domě s pečovatelskou službou U Nemocnice 61/III, 
Jindřichův 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: 550/20R/2020
Žádost o zřízení investičního fondu

Rada města po projednání:

1. schvaluje
zřízení investičního fondu příspěvkové organizace Základní školy Jindřichův Hradec III,Vajgar 592 
za účelem nákupu serveru včetně SW v celkové hodnotě 102 100,- Kč převodem z rezervního fondu 
příspěvkové organizace

Usnesení číslo: 551/20R/2020
Návrh VZMR z ORJ 14 – Rekonstrukce kuchyněk u dvou tříd 1. MŠ Jindřichův Hradec II, Růžová 
39 – odloučené pracoviště Pod Kasárny 1019

Rada města po projednání:

1. schvaluje
návrh zadání veřejné zakázky malého rozsahu z ORJ 14 - Rekonstrukce kuchyněk u dvou tříd 1. MŠ 
Jindřichův Hradec II, Růžová 39 – odloučené pracoviště Pod Kasárny 1019 dle předloženého návrhu

Usnesení číslo: 552/20R/2020
Návrh na zrušení a nové zadání VZMR z ORJ 14 – Rekonstrukce šaten učitelek u jedné třídy 1. 
MŠ J. Hradec II, Růžová 39 - odloučené pracoviště Pod Kasárny 1019

Rada města po projednání:

1. ruší
zadání veřejné zakázky malého rozsahu z ORJ 14 - Rekonstrukce šaten učitelek u jedné třídy 1. MŠ 
J. Hradec II, Růžová 39 - odloučené pracoviště Pod Kasárny 1019

2. schvaluje
návrh nového zadání veřejné zakázky malého rozsahu z ORJ 14 - Rekonstrukce šaten učitelek u 
jedné třídy 1. MŠ J. Hradec II, Růžová 39 - odloučené pracoviště Pod Kasárny 1019 dle 
předloženého návrhu

Usnesení číslo: 553/20R/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. schvaluje



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 31.10.2020.

Usnesení číslo: 554/20R/2020
Stavební úpravy pobočky knihovny - Vajgar, Jindřichův Hradec - návrh dodatku č. 1 ke smlouvě 
o dílo a návrh rozpočtového opatření č. 52/2020

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0341/2020 mezi městem Jindřichův Hradec a společností 
STAVOJIH s.r.o., Na Výsluní 864, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 26060477 dle předloženého návrhu.

2. schvaluje
provedení rozpočtového opatření č. 52/2020 v ORJ 40 odbor rozvoje takto:
- Oddíl Činnosti knihovnické, položka Stavební úpravy knihovny pobočka Vajgar - EL, interiér -
navýšení o částku 100 000 Kč, 
- Oddíl Činnosti muzeí a galerií, zachování a obnova kulturních památek, položka Rekonstrukce 
bezbariérových WC v objektu muzea 19/I - snížení o částku 100 000 Kč.

Usnesení číslo: 555/20R/2020
Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo: „Bezpečnostní přeliv rybníku Návesní dolní v Dolní 
Radouni“

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1068/2019 mezi městem Jindřichův Hradec a 
zhotovitelem NOWASTAV akciová společnost, Malešická 2679/49, 130 00 Praha 3, IČ 00565679 dle 
předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 556/20R/2020
Návrh zadání veřejné zakázky z ORJ 40 - Rekonstrukce ulice Ke Mlýnu, Radouňka, Jindřichův 
Hradec

Rada města po projednání:

1. schvaluje
návrh zadání veřejné zakázky "Rekonstrukce ulice Ke Mlýnu, Radouňka, Jindřichův Hradec" dle 
předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 557/20R/2020
Smlouva o zřízení služebnosti na p.č. 2649 k.ú. Jindřichův Hradec 

Rada města po projednání:

1. revokuje
usnesení č. 183/8R/2016 bod 2 ze dne 2.3.2006

2. schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti - právo umístění schodiště, právo přístupu k němu, právo 
jeho opravy a údržby na pozemku p.č. 2649, ostatní plocha, ostatní komunikace, v obci i k.ú. 
Jindřichův Hradec mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec, IČ 
00246875 (jako povinným) a panem , , Jindřichův Hradec 



(jako oprávněným), v rozsahu geometrického plánu č. 5206-131/2020, za jednorázovou úplatu ve 
výši 10.000,- Kč včetně DPH. Služebnost bude zřízena jako časově omezená po dobu existence 
schodiště. Smlouva bude uzavřena dle schváleného vzoru.

Usnesení číslo: 558/20R/2020
Převod pozemku p.č. 294/1 k.ú. Dolní Skrýchov - výběrové řízení 

Rada města po projednání:

1. stanovuje
nejvyšší možnou nabídku podání ve výběrovém řízení na prodej pozemku p.č. 294/1, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, o výměře 1498 m2, k.ú. Dolní Skrýchov, obec Jindřichův Hradec, ve 
výši 2,5mil Kč, přičemž rozhoduje o nezveřejnění tohoto usnesení dle § 40 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, do ukončení výběrového řízení

2. pověřuje
2. místostarostu Bc. Radima Staňka, aby za město Jindřichův Hradec stanovil konkrétní nabídku 
kupní ceny a podepsal nabídku uchazeče do výběrového řízení k uzavření kupní smlouvy na prodej 
pozemku p.č. 294/1 v k.ú. Dolní Skrýchov, jejíž součástí je podepsané prohlášení účastníka do 
výběrového řízení

3. pověřuje
2.místostarostu Bc. Radima Staňka, aby se jako pověřený zástupce města Jindřichův Hradec osobně 
nebo v zastoupení jím určenou osobou zúčastnil následného otevírání obálek v sídle organizační 
jednotky LČR určené pro podání nabídek

Usnesení číslo: 559/20R/2020
Zateplení objektu(J. Hradec, Stará cesta čp.502/II) nad pozemkem města Jindřichův Hradec, 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a smlouvy o zřízení služebnosti

Rada města po projednání:

1. schvaluje
umístění přesahu zateplení tloušťky 50mm nad částí pozemku p.č. 2649, ost. plocha, ost. 
komunikace, k.ú. Jindřichův Hradec, který je ve vlastnictví města J. Hradec pro stavbu: ,,J. Hradec, 
Stará cesta čp.502/II – zateplení domu“ a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
dle předloženého znění s investorem stavby  , 37701 
Jindřichův Hradec za podmínky provedení zateplení až nad základovým soklem z důvodu provádění 
zimní údržby a investor stavby se vzdá práva domáhat se náhrady škody vzniklé na pozemku p.č. 
2670, k.ú. Jindřichův Hradec, jehož součástí je stavba čp.502, Jindřichův Hradec II a toto vzdání 
bude zapsáno do katastru nemovistí 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: 560/20R/2020
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - E.ON - kabelové vedení NN, VN a 
telekomunikační kabel Jindř. Hradec 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene kabelového vedení NN, VN a telekomunikačního 
kabelu, dle schváleného vzoru, k části pozemku p. č. 3675/14 ostatní plocha, jiná plocha, p. č. 
3675/17 ostatní plocha, ostatní komunikace a p. č. 3675/18 ostatní plocha, jiná plocha, vše obec i 
k. ú. Jindřichův Hradec, mezi městem Jindřichův Hradec, IČ 00246875, Klášterská 135/II, 377 22 
Jindřichův Hradec (jako povinným) a E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České 
Budějovice (jako oprávněným).



Věcné břemeno bude zřízeno v rozsahu GP č. 5157-684/2019 ze dne 7.11.2019 za jednorázovou 
úplatu ve výši 46 070,-- Kč + příslušná sazba DPH.

Usnesení číslo: 561/20R/2020
Uložení plynovodní přípojky (Otín čp.11) 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. 1392/4 ost. plocha, ost. komunikace, k.ú. Otín u 
Jindřichova Hradce, které jsou ve vlastnictví města J. Hradec pro stavbu: „Otín čp. 11 - 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.

Usnesení číslo: 562/20R/2020
Stanovení případů pro užívání závěsného odznaku a pověření k přijetí prohlášení snoubenců 
členy ZMě 

Rada města po projednání:

1. stanoví
že, závěsný odznak při významných příležitostech a občanských obřadech jsou oprávněni užívat 1. 
místostarostka města Ing. Magda Blížilová, 2. místostarosta města Bc. Radim Staněk a 3. 
místostarosta města Bc. Miroslav Kadeřábek

2. pověřuje
členy Zastupitelstva města Jindřichův Hradec Ing. Stanislava Mrvku, Ing. Bohumila Komínka a Ing. 
Jaroslava Chalupského k úřednímu výkonu přijetí prohlášení snoubenců, že spolu vstupují do 
manželství a stanoví, že v tomto případě jsou oprávněni užívat závěsný odznak

Usnesení číslo: 563/20R/2020
Změny v personálním složení orgánů obchodní společnosti Služby města Jindřichův Hradec 
s.r.o.

Rada města po projednání:

1. odvolává
z funkce jednatele obchodní společnosti Služby města Jindřichův Hradec s.r.o., se sídlem Jiráskovo 
předměstí 1007, Jindřichův Hradec III, 377 01 Jindřichův Hradec, identifikační číslo 260 43 335, 
pana Ing. Stanislava Mrvku, narozeného , bydliště , Jindřichův Hradec II, 
377 01 Jindřichův Hradec,

2. volí
do funkce jednatele obchodní společnosti Služby města Jindřichův Hradec s.r.o., se sídlem Jiráskovo 
předměstí 1007, Jindřichův Hradec III, 377 01 Jindřichův Hradec, identifikační číslo 260 43 335, 
pana Ing. Jana Mlčáka, MBA, narozeného , bydliště , Jindřichův Hradec II, 
377 01 Jindřichův Hradec,

Usnesení číslo: 564/20R/2020



Žádost o zvláštní užívání veřejného prostranství na tržním místě na náměstí Míru v J. Hradci 
pro umístění stánku pro prodej trdelníku a kávy – žadatel 

Rada města po projednání:

1. neschvaluje
povolení zvláštního užívání veřejného prostranství panu , IČ: 427 61 344, 

, 267 41 Kublov, za účelem umístění stánku pro prodej trdelníku a kávy, v termínu od 5. 7. 2020 
do 31. 8. 2020, na celkové ploše 5m2, dle přiloženého návrhu.

Usnesení číslo: 565/20R/2020
Návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo Výměna dlažby na chodbě v pavilonu U12 – 3. NP 
Základní školy Jindřichův Hradec III, Vajgar 592

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o dílo SM/0334/2020 ze dne 5. 5. 2020 s firmou RM - BAU s. r. o., 
Belgická 1272, 37701 Jindřichův Hradec - Výměna dlažby na chodbě v pavilonu U12 – 3. NP 
Základní školy Jindřichův Hradec III, Vajgar 592, kterým bude zvýšena cena díla na 538 732,52 Kč

Usnesení číslo: 566/20R/2020
Ukončení nájemní smlouvy na služební byt č. 15 v č.p. 73/III

Rada města po projednání:

1. schvaluje
ukončení nájemní smlouvy na služební byt č. 15 v č.p. 73/III, ul. Václavská, Jindřichův Hradec mezi 
městem Jindřichův Hradec a  dohodou ke dni 30. 6. 2020

Ing. Mlčák Jan, MBA
starosta

Ing. Blížilová Magda
místostarostka

Bc. Staněk Radim
místostarosta

Bc. Kadeřábek Miroslav
místostarosta




