
V Jindřichově Hradci dne 16.7.2020
Usnesení číslo: 567/21R/2020
Návrh na změnu ceníku na sportovištích

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
společnosti Služby města Jindřichův Hradec s.r.o. změnu ceníku dle předloženého návrhu s 
účinností od 15.7.2020.

Usnesení číslo: 568/21R/2020
Žádost o převzetí záštity a užití znaku - Jihočeská hospodářská komora, OK Jindřichův Hradec

Rada města po projednání:

1. schvaluje
převzetí záštity starostou města Ing. Janem Mlčákem, MBA, Jihočeské hospodářské komoře, 
Oblastní kanceláři Jindřichův Hradec, náměstí Míru 140/I., 377 01, Jindřichův Hradec, IČO: 482 08 
248 nad akcí "Prezentační výstava středních škol, středních odborných učilišť a odborných učilišť," 
která se uskuteční dne 1. 10. 2020.

2. schvaluje
užití znaku města Jindřichův Hradec Jihočeské hospodářské komoře, Oblastní kanceláři Jindřichův 
Hradec, náměstí Míru 140/I., 377 01 J. Hradec, IČO: 482 08 248 na propagačních materiálech 
spojených s akcí "Prezentační výstava středních škol, středních odborných učilišť a odborných 
učilišť," která se uskuteční 1. 10. 2020.

Usnesení číslo: 569/21R/2020
Žádost o převzetí záštity a užití znaku - Bezpečná organizace/Bezpečná škola

Rada města po projednání:

1. schvaluje
převzetí záštity starostou města Ing. Janem Mlčákem, MBA, Bc. Radku Kubíčkovi, MBA, CEO 
společnosti 2K Consulting s.r.o., Tovární 915/40, 779 00 Olomouc,
IČ: 29451990 nad akcí "Bezpečná organizace / Bezpečná škola", která proběhne dne 2. 9. 2020 v 
objektu Muzea fotografie a moderních obrazových medií v Jindřichově Hradci.

2. schvaluje
užití znaku města Jindřichův Hradec Bc. Radku Kubíčkovi, MBA, CEO společnosti 2K Consulting 
s.r.o., Tovární 915/40, 779 00 Olomouc, IČ: 29451990 na propagačních materiálech spojených s 
akcí "Bezpečná organizace / Bezpečná škola", která proběhne dne 2. 9. 2020 v objektu Muzea 
fotografie a moderních obrazových medií v Jindřichově Hradci.

Usnesení číslo: 570/21R/2020
Městská knihovna - Dodatek č. 40 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 1. 11. 2009

Rada města po projednání:

USNESENÍ Z 21. SCHŮZE RADY MĚSTA
JINDŘICHŮV HRADEC

KONANÉ DNE 15.07.2020

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



1. schvaluje
uzavření Dodatku č. 40 ke smlouvě o výpůjčce mezi městem Jindřichův Hradec, sídlo Klášterská 
135, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec, identifikační číslo 002 46 875, jako půjčitelem, 
a Městskou knihovnou Jindřichův Hradec, příspěvková organizace, sídlo U Knihovny 1173, 
Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec, identifikační číslo 608 17 054, jako vypůjčitelem, 
jehož předmětem je vymezení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a drobného 
dlouhodobého hmotného majetku, dle předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 571/21R/2020
Vzdělávací a kulturní centrum Jindřichův Hradec - Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 
20.12.2019

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce mezi městem Jindřichův Hradec a Vzdělávacím a 
kulturním centrem Jindřichův Hradec,p.o., IČ: 085 23 495, se sídlem Klášterská 135/II, Jindřichův 
Hradec, jehož předmětem je vymezení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a drobného 
dlouhodobého hmotného majetku, dle předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 572/21R/2020
Návrh řešení závazku (dluhu) pana  za pronájem sálu KD Střelnice

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření dohody o uznání dluhu a o splátkovém kalendáři mezi městem Jindřichův Hradec, sídlo 
Klášterská 135, Jindřichův Hradec II, 377 01, identifikační číslo 00246875, jako věřitelem, a panem 

 trvalý pobyt  Vršovice, Praha, jako dlužníkem, dle předloženého 
návrhu.

Usnesení číslo: 573/21R/2020
Odvolání proti usnesení rady města -

Rada města po projednání:

1. trvá
na svém usnesení č. 446/16R/2020 ze dne 3. 6. 2020

Usnesení číslo: 574/21R/2020
Projednání petice týkající se revitalizace Husových sadů

Rada města po projednání:

1. schvaluje
odpověď na petici týkající se lepší revitalizace Husových sadů, dle předloženého návrhu.

2. požaduje
předložit Zastupitelstvu města Jindřichův Hradec k informaci.

Usnesení číslo: 575/21R/2020
Projednání petice týkající se porušování nočního klidu v lokalitě Zákosteleckého náměstí a 
Kostelní ulice

Rada města po projednání:



1. schvaluje
odpověď na petici týkající se porušování nočního klidu v Jindřichově Hradci, lokalita Zákosteleckého 
náměstí a Kostelní ulice, dle předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 576/21R/2020
Návrh odpovědi Rady města Jindřichův Hradec na žádost

Rada města po projednání:

1. schvaluje
odpověď , bydliště , Jindřichův Hradec IV, 377 01 Jindřichův 
Hradec, na jeho žádosti ze dne 26. 5. 2020 a 17. 6. 2020, dle předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 577/21R/2020
Návrh zakladatele na změnu člena správní rady Nadačního fondu rozvoje města Jindřichův 
Hradec

Rada města po projednání:

1. navrhuje
správní radě Nadačního fondu rozvoje města Jindřichův Hradec odvolat Ing. Stanislava Mrvku, 

1953, bydliště , Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec,z funkce člena 
správní rady Nadačního fondu rozvoje města Jindřichův Hradec, se sídlem Klášterská 135, 
Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec, identifikační číslo 135 03 910

2. navrhuje
správní radě Nadačního fondu rozvoje města Jindřichův Hradec zvolit Ing. Jana Mlčáka, MBA, 

1957, bydliště , Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec členem správní 
rady Nadačního fondu rozvoje města Jindřichův Hradec, se sídlem Klášterská 135, Jindřichův Hradec 
II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 135 03 910

Usnesení číslo: 578/21R/2020
Návrh na doplnění člena dozorčí rady - Služby města Jindřichův Hradec s.r.o.

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s návrhem na zvolení Ing. Petry Blížilové, 1972, bytem , 377 01 
Jindřichův Hradec do funkce člena dozorčí rady 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

2. požaduje
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí

Usnesení číslo: 579/21R/2020
Návrh na určení členů zastupitelstva města pro činnost osadních výborů

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s návrhem na určení členů Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, kteří zajišťují spolupráci města s 
osadními výbory takto:

Ing. Jaroslav Chalupský - Buk, Políkno

Milada Petrů - Děbolín 



Bc. Miroslav Kadeřábek - Dolní Radouň, Radouňka 

Ing. Magda Blížilová - Dolní Skrýchov 

MUDr. Jaromír Kopřiva - Horní Žďár 

Bc. Radim Staněk - Matná

Ing. Jan Mlčák, MBA - Otín

2. požaduje
předložit zastupitelstvu města k projednání

Usnesení číslo: 580/21R/2020
Zadání veřejné zakázky z ORJ 38 - bytové hospodářství (výměna vstupních dveří v domě 
Růžová 30/II část "B")

Rada města po projednání:

1. schvaluje
zadání veřejné zakázky malého rozsahu z ORJ 38 - výměna vstupních dveří v domě Růžová 30/II 
část "B", Jindřichův Hradec, firmě RM-BAU s.r.o., Belgická 1272, 377 01 Jindřichův Hradce, IČ: 
28154509, a to za cenu 482 271,67 Kč bez DPH se lhůtou realizace 30 dnů

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

Usnesení číslo: 581/21R/2020
Smlouva u uspořádání tábora 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
Smlouvu o uspořádání tábora mezi Městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec, 
IČO 00246875 a Domem dětí a mládeže, Růžová 10, Jindřichův Hradec, IČO 42409152 dle 
předloženého návrhu

Usnesení číslo: 582/21R/2020
Rozpočtové opatření č. 53/2020 - SENIOR centrum Jindřichův Hradec 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
rozpočtové opatření č 53/2020, kterým se:
sníží rozpočet výdajů ORJ 28 – odbor sociálních věcí – položka Dům s pečovatelskou službou o 
80.470,--Kč
zvýší se rozpočet výdajů ORJ 28 – odbor sociálních věcí – zařazením nové položky SENIOR centrum 
ve výši 80.470,--Kč

Usnesení číslo: 583/21R/2020
Návrh dodavatele 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 – Odbor školství - Šatny (hokejbalové hřiště) u ZŠ 



J. Hradec V, Větrná 54 firmě KOMA MODULAR s.r.o., Říčanská 1191, 763 12 Vizovice IČ: 46966170 
za cenu 325 490,- Kč s DPH se lhůtou realizace 41 dnů

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

Usnesení číslo: 584/21R/2020
Návrh dodatků č. 3 ke smlouvám o výpůjčce majetku města uzavřenými mezi Městem J. Hradec 
a příspěvkovými organizacemi zřízenými Městem J. Hradec v oblasti školství

Rada města po projednání:

1. schvaluje
vzorové znění dodatků č. 3 ke smlouvám o výpůjčce uzavřenými mezi Městem Jindřichův Hradec a 
1. mateřskou školou J. Hradec II, Růžová 39, 2. mateřskou školou, J. Hradec III, Jáchymova 209, 
3. mateřskou školou, J. Hradec III, Vajgar 594 a 4. mateřskou školou J. Hradec, Röschova 1120 
týkající se vymezení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a drobného dlouhodobého 
hmotného a nehmotného majetku podle předloženého návrhu

2. schvaluje
vzorové znění dodatků č. 3 ke smlouvám o výpůjčce uzavřenými mezi Městem Jindřichův Hradec a 
ZŠ J. Hradec I. Štítného 121, ZŠ J. Hradec II, Janderova 160, ZŠ J. Hradec II, Jarošovská 746, ZŠ 
J. Hradec III, Vajgar 592, ZŠ J. Hradec III, Vajgar 692 a ZŠ J. Hradec V, Větrná 54, týkajících se 
vymezení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a drobného dlouhodobého hmotného a 
nehmotného majetku podle předloženého návrhu

Usnesení číslo: 585/21R/2020
Žádost o schválení přijetí peněžitých darů – 1. ZŠ 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
v souladu se zřizovací listinou přijetí peněžitého daru od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., IČ: 
24231509, Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4 ve výši 16.170,- Kč pro období 1. 9. 2020 – 31. 12. 
2020 účelově určeného na úhradu obědů pro děti ze sociálně slabých rodin pro Základní školu 
Jindřichův Hradec I, Štítného 121

2. schvaluje
v souladu se zřizovací listinou přijetí peněžitého daru od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., IČ: 
24231509, Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4 v celkové výši 24.990,- Kč pro období 1. 1.2021 –
30. 6. 2021 účelově určeného na úhradu obědů pro děti ze sociálně slabých rodin pro Základní školu 
Jindřichův Hradec I, Štítného 121

Usnesení číslo: 586/21R/2020
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0527/2020 – Obnova palubovky v malé 
sportovní hale, Jindřichův Hradec

Rada města po projednání:

1. schvaluje
návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.0527/2020 Obnova palubovky v malé sportovní hale, 
Jindřichův Hradec mezi městem Jindřichův Hradec a společností FORBEN GROUP s.r.o., Čechova 
1433, 256 01 Benešov, IČ: 24838373 dle předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 587/21R/2020
Kanalizace a ČOV v místní části Děbolín - návrh dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo

Rada města po projednání:



1. schvaluje
uzavření dodatku č. 4 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.

Usnesení číslo: 588/21R/2020
Osvětlení fotbalového hřiště Vajgar – nepřijetí dotace od Jihočeského kraje

Rada města po projednání:

1. neschvaluje
přijetí dotace na projekt: „Osvětlení fotbalového hřiště Vajgar“ ve výši 900 000 Kč od Jihočeského 
kraje.

Usnesení číslo: 589/21R/2020
Revitalizace rybníku Bezděkov, k.ú. Políkno - nepřijetí dotace od Ministerstva zemědělství 

Rada města po projednání:

1. bere na vědomí
výše popsanou situaci ohledně financování akce "Revitalizace rybníku Bezděkov, k.ú. Políkno".

2. neschvaluje
přijetí dotace na projekt: "Revitalizace rybníku Bezděkov, k.ú. Políkno" z Ministerstva zemědělství.

3. ukládá
odboru rozvoje zajistit úpravu projektové dokumentace za účelem snížení výdajů akce a uplatnit 
žádost o dotaci do navazujícího programu 129 390 Podpora opatření na drobných vodních tocích a 
malých vodních nádržích - 2.etapa, který bude realizován v letech 2020-2024.

Usnesení číslo: 590/21R/2020
Zadání VZMR z ORJ 40 – Obnova veřejného osvětlení na sídl. Hvězdárna, Jindřichův Hradec

Rada města po projednání:

1. schvaluje
zadání veřejné zakázky malého rozsahu z ORJ 40 "Obnova veřejného osvětlení na sídl. Hvězdárna, 
Jindřichův Hradec" účastníkovi řízení firmě E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 
České Budějovice, IČ: 26078201 za cenu 1 950 629,93 Kč bez DPH.

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

Usnesení číslo: 591/21R/2020
Nakládání s komunálním odpadem v Jindřichově Hradci v letech 2021-2025 - financování 
zakázky v letech 2021-2025 - změna usnesení č. 299/16Z/2020

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s financováním zakázky z rozpočtu města v letech 2021-2025 v částce cca 74 000 000 Kč + 
příslušná sazba DPH

2. požaduje
předložit ZMě k projednání návrh na změnu usnesení č. 299/16Z/2020 ze dne 29.4.2020 na 
financování zakázky z rozpočtu města v letech 2021-2025



Usnesení číslo: 592/21R/2020
Uložení vodovodní přípojky (Děbolín, čp.54) 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 vodovodní přípojky do části pozemku p.č. 15/5 ost. plocha, manipulační plocha, k.ú. 
Děbolín, který je ve vlastnictví města J. Hradec pro stavbu: ,,Děbolín čp. 54 – vodovodní přípojka“ a 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle schváleného vzoru s investorem 
stavby , bytem , 377 01 Jindřichův Hradec 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: 593/21R/2020
Uložení kabelového vedení NN (E.ON – J. Hradec,  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. 1277/6, ost. plocha, ost. komunikace, k.ú. Otín u 
Jindřichova Hradce, který je ve vlastnictví města Jindřichův Hradec pro stavbu ,,Otín,  
– 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: 594/21R/2020
Uložení kabelu NN (J. Hradec, Jakubská, p.č. 1520/9) 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 kabelu NN do části pozemku p.č. 1520/1, ost. plocha, ost. komunikace, k.ú. Jindřichův 
Hradec, který je ve vlastnictví města J. Hradec pro stavbu: ,,Jindřichův Hradec p.č. 1520/9 – kabel 
NN“ a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle schváleného vzoru s investorem 
stavby , oba bytem  377 01 Jindřichův 
Hradec 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: 595/21R/2020
Ukončení Smlouvy o využití systému zavedeného obcí o nakládání s komunálním odpadem -
MultiGurman s.r.o.

Rada města po projednání:

1. bere na vědomí
ukončení Smlouvy o využití systému zavedeného obcí o nakládání s komunálním odpadem č. 
SM/0411/2018 uzavřené mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův 
Hradec, IČ 00246875 a společností MultiGurman s.r.o., sídl. Vajgar 678/III, 377 01 Jindřichův 
Hradec, IČ 06534546 k 31.7.2020



Usnesení číslo: 596/21R/2020
Svěření úkolů v samostatné působnosti města jednotlivým místostarostům

Rada města po projednání:

1. souhlasí
se svěřením úkolů v samostatné působnosti města Jindřichův Hradec jednotlivým místostarostům 
takto:
Ing. Magda Blížilová – zajištění a koordinace úkolů v oblasti sociálních věcí, školství, mládeže a 
tělovýchovy, správy a nakládání s bytovým fondem města
Bc. Radim Staněk – zajištění a koordinace úkolů v oblasti správy a nakládání s nemovitým 
majetkem města, územního plánu města, kultury a životního prostředí
Bc. Miroslav Kadeřábek - zajištění a koordinace činností v oblasti rozvoje města, investiční činnosti a 
dopravní obslužnosti

2. souhlasí
se zastupováním starosty města a 1. místostarostky při jejich současné krátkodobé nepřítomnosti 
ve věcech podepisování smluvních dokumentů města 2. místostarostou Bc. Radimem Staňkem

3. souhlasí
s pověřením 3. místostarosty města Jindřichův Hradec Bc. Miroslava Kadeřábka k podepisování 
dokumentů města vztahujících se ke svěřené působnosti s výjimkou smluvních dokumentů města

4. požaduje
předložit zastupitelstvu města k projednání

Usnesení číslo: 597/21R/2020
Změny v personálním obsazení komisí Rady města Jindřichův Hradec

Rada města po projednání:

1. odvolává
z funkce předsedy komise pro posouzení účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek veřejných 
zakázek Ing. Bohumila Komínka s tím, že členství v komisi tímto není dotčeno

2. odvolává
tyto členy komise pro posouzení účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek veřejných zakázek: 
paní Miladu Petrů
pana Zdeňka Čejku
pana Petra Spatzierera

3. odvolává
z funkce náhradníka komise pro posouzení účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek veřejných 
zakázek tyto osoby:
Mgr. Ing. Michala Kozára
Bc. Miroslava Kadeřábka 
Mgr. Libora Vondráčka

4. jmenuje
členem a předsedou komise pro posouzení účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek veřejných 
zakázek Bc. Miroslava Kadeřábka

5. jmenuje
tyto členy komise pro posouzení účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek veřejných zakázek:
Mgr. Ing. Michala Kozára 
Mgr. Libora Vondráčka

6. jmenuje
tyto náhradníky komise pro posouzení účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek veřejných 
zakázek:
pana Zdeňka Čejku 



paní Miladu Petrů 
pana Jaroslava Berana

7. odvolává
z funkce člena dopravní komise Ing. Bc. Petra Kašpara

8. jmenuje
členem dopravní komise Ing. Bc. Jaroslava Peška

9. odvolává
z funkce tajemníka dopravní komise paní Simonu Hanouskovou, referenta odd. silničního 
hospodářství odboru dopravy MěÚ Jindřichův Hradec

10. jmenuje
jmenuje tajemníkem dopravní komise pana Luďka Antuška, vedoucího odd. silničního hospodářství 
MěÚ Jindřichův Hradec

11. odvolává
z funkce člena komise pro životní prostředí Ing. Petru Blížilovou

12. jmenuje
členem komise pro životní prostředí Bc. Milana Urbance

Usnesení číslo: 598/21R/2020
Změny v personálním obsazení výborů Zastupitelstva města Jindřichův Hradec 

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s odvoláním paní Milady Petrů z funkce předsedy kontrolního výboru Zastupitelstva města 
Jindřichův Hradec s tím, že členství ve výboru tímto není dotčeno

2. souhlasí
se zvolením JUDr. Tomeše Vytisky předsedou kontrolního výboru Zastupitelstva města Jindřichův 
Hradec

3. souhlasí
s odvoláním Bc. Karla Zábrodského z funkce člena kontrolního výboru Zastupitelstva města 
Jindřichův Hradec

4. souhlasí
se zvolením Jiřího Pravdy členem kontrolního výboru Zastupitelstva města Jindřichův Hradec

5. souhlasí
s odvoláním Jiřího Pravdy z funkce člena finančního výboru Zastupitelstva města Jindřichův Hradec

6. souhlasí
se zvolením Bc. Milana Urbance členem finančního výboru Zastupitelstva města Jindřichův Hradec

7. souhlasí
s odvoláním Radka Havlína z funkce člena výboru pro územní plán Zastupitelstva města Jindřichův 
Hradec

8. souhlasí
se zvolením Petra Spatzierera členem výboru pro územní plán Zastupitelstva města Jindřichův 
Hradec

9. souhlasí
s odvoláním Ing. Jana Mlčáka, MBA z funkce předsedy výboru pro rozvoj města Zastupitelstva 
města Jindřichův Hradec s tím, že členství ve výboru tímto není dotčeno

10. souhlasí
se zvolením Ing. Jaroslava Chalupského předsedou výboru pro rozvoj města Zastupitelstva města 
Jindřichův Hradec



11. požaduje
předložit zastupitelstvu města k projednání

Usnesení číslo: 599/21R/2020
Žádost o proplacení nevyčerpané dovolené

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s poskytnutím náhrady za nevyčerpanou dovolenou za rok 2020 Ing. Stanislavu Mrvkovi v 
souvislosti s ukončením funkce starosty města k 24. červnu 2020

2. souhlasí
s poskytnutím náhrady za nevyčerpanou dovolenou za rok 2020 Ing. Bohumilu Komínkovi v 
souvislosti s ukončením funkce uvolněného člena rady města k 24. červnu 2020

3. požaduje
předložit zastupitelstvu města k projednání

Usnesení číslo: 600/21R/2020
Příprava programu 19. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, které se uskuteční dne 
5. srpna 2020

Rada města po projednání:

1. schvaluje
předložený program 19. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, které se uskuteční dne 5. 
srpna 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 na doplnění člena dozorčí rady - Služby města Jindřichův Hradec s.r.o.
5. Nakládání s komunálním odpadem v Jindřichově Hradci, rozpočtový závazek na roky 2021-2025
6. Svěření úkolů v samostatné působnosti města jednotlivým místostarostům
7. Změny v personálním obsazení výborů Zastupitelstva města Jindřichův Hradec 
8. Návrh na určení členů zastupitelstva města pro činnost osadních výborů
9. Žádost o proplacení nevyčerpané dovolené
10. Diskuse + interpelace členů ZMě 
11. Závěr

Usnesení číslo: 601/21R/2020
Návrh na vyřazení majetku s pořizovací cenou vyšší než 20 000,- Kč

Rada města po projednání:

1. schvaluje
vyřazení dlouhodobého majetku z evidence majetku města dle předložených návrhů na vyřazení

2. schvaluje
fyzickou likvidaci dlouhodobého majetku s pořizovací cenou vyšší než 20 000,- Kč dle předložených 
návrhů na vyřazení kromě inv. č. 93041/K001, 93042/K001, 93044/K001, 93046/K001, 
93055/K001, 93060/K001 a 93061/K001

3. bere na vědomí
výměnu kopírky Minolta inv. č.50309/G001 a televizoru Thomson inv. č. 4873/G001 za nové



Usnesení číslo: 602/21R/2020
Návrh Dodatku č. 2 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. 2 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 prodloužena lhůta realizace stavební 
akce do 14. 8. 2020

Ing. Mlčák Jan, MBA, v.r.
starosta

Ing. Blížilová Magda, v.r.
místostarostka

Bc. Staněk Radim, v.r.
místostarosta

Bc. Kadeřábek Miroslav, v. r.
místostarosta




