
USNESENÍ Z 23. SCHŮZE RADY MĚSTA
JINDŘICHŮV HRADEC

KONANÉ DNE 12.08.2020

V Jindřichově Hradci dne 13.8.2020
Usnesení číslo: 642/23R/2020
Smlouva o spolupráci - Radiohouse s.r.o.

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření Smlouvy o spolupráci mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 01 
Jindřichův Hradec, IČ 00246875, DIČ CZ00246875 a RADIOHOUSE s.r.o., Bělehradská č.p. 299, 
č.or. 132, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, IČ 03497313, DIČ CZ03497313 dle předloženého návrhu, 
jejímž předmětem je uskutečnění společenské akce dne 22. 8. 2020

Usnesení číslo: 643/23R/2020
Projednání uzavření smluv o nájmu nebytových prostor na společenský sál v KD Střelnice - 
pronájem 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy v KD Střelnice mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 
01 Jindřichův Hradec a Tomášem Skupinou, , IČ 87517639, DIČ 
CZ7407145427 za účelem uspořádání besedy Vandráci, která se uskuteční dne 2.9.2020

2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy v KD Střelnice mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 
01 Jindřichův Hradec a Rostislavem Meierem,  
IČ 08211426 za účelem uspořádání divadelního představení Do ložnice vstupujte jednotlivě, které 
se uskuteční dne 22.9.2020

Usnesení číslo: 644/23R/2020
Žádost o bezplatný pronájem divadelního sálu KD Střelnice - ZUŠ Vítězslava Nováka 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
poskytnout výpůjčku divadelního sálu v KD Střelnice Základní umělecké škole Vítězslava Nováka, 
Jindřichův Hradec, Janderova 165/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 60816821 za účelem 
uspořádání zakončení I. cyklu Akademie umění III. věku a Imatrikulace 2. cyklu, které se 
uskuteční dne 21.9.2020

2. schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce v KD Střelnice mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 
377 01 Jindřichův Hradec a Základní uměleckou školou Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec, 
Janderova 165/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 60816821 za účelem uspořádání zakončení I. 
cyklu Akademie umění III. věku a Imatrikulace 2. cyklu, které se uskuteční dne 21.9.2020



Usnesení číslo: 645/23R/2020
Návrh na Úpravu rozpočtu nákladů a výnosů v rozpočtu Vzdělávacího a kulturního centra 
Jindřichův Hradec, p. o. 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
provedení Úpravy rozpočtu nákladů a výnosů č.6/2020 Vzdělávací a kulturní centrum Jindřichův 
Hradec, p. o., Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec takto:
- zvýšit rozpočet účtu 504 – prodané zboží o 100.000,--Kč
- snížit rozpočet účtu 501 - spotřeba materiálu o 50.000,--Kč
- snížit rozpočet účtu 518 – ostatní služby o 50.000,--Kč

Usnesení číslo: 646/23R/2020
Vzdělávací a kulturní centrum Jindřichův Hradec - Dodatek č. 3 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 
20.12.2019

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 20.12. 2019 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 obsahem je rozšíření předmětu výpůjčky o část p.č. 
1342/2, obec i KÚ Jindřichův Hradec včetně jiné stavby (stodoly) jež je součástí tohoto pozemku, 
dle předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 647/23R/2020
Žádost o povolení splátek dluhu

Rada města po projednání:

1. schvaluje
v souladu s předloženým návrhem uzavření dohody o splátkách a uznání dluhu mezi Městem 
Jindřichův Hradec a paní , bytem  Jindřichův Hradec

Usnesení číslo: 648/23R/2020
Delegování zástupce města Jindřichův Hradec na valné hromady a do orgánů obchodní 
společnosti EKO SKLÁDKA spol. s r.o.

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s návrhem na odvolání Ing. Bohumila Komínka z orgánu obchodní společnosti EKO SKLÁDKA 
spol. s r.o., se sídlem Václavská 609/III, Jindřichův Hradec, IČ 60838841

2. souhlasí
ve smyslu ustanovení § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v 
platném znění, s delegováním zástupce města Jindřichův Hradec pana Bc. Radima Staňka na 
valné hromady obchodní společnosti EKO SKLÁDKA spol. s r.o., se sídlem Václavská 609/III, 
Jindřichův Hradec, IČ 60838841

3. souhlasí
ve smyslu ustanovení § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v 
platném znění, s navržením zástupce města Jindřichův Hradec pana Bc. Radima Staňka do 
orgánů, případně do funkcí v těchto orgánech, obchodní společnosti EKO SKLÁDKA spol. s r.o., se 



sídlem Václavská 609/III, Jindřichův Hradec, IČ 60838841

4. požaduje
předložit zastupitelstvu města k projednání.

Usnesení číslo: 649/23R/2020
Delegování zástupce města Jindřichův Hradec na valné hromady a do orgánů obchodní 
společnosti Teplospol a.s. 

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s návrhem na odvolání Ing. Stanislava Mrvky z orgánu obchodní společnosti Teplospol a.s., se 
sídlem Vajgar 585/III, Jindřichův Hradec, IČ 251 71 283

2. souhlasí
ve smyslu ustanovení § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v 
platném znění, s delegováním zástupce města Jindřichův Hradec Ing. Jana Mlčáka, MBA na valné 
hromady obchodní společnosti Teplospol a.s., se sídlem Vajgar 585/III, Jindřichův Hradec, IČ 251 
71 283

3. souhlasí
ve smyslu ustanovení § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v 
platném znění, s navržením zástupce města Jindřichův Hradec Ing. Jana Mlčáka, MBA do orgánů, 
případně do funkcí v těchto orgánech, obchodní společnosti Teplospol a.s., se sídlem Vajgar 
585/III, Jindřichův Hradec, IČ 251 71 283

4. požaduje
předložit zastupitelstvu města k projednání.

Usnesení číslo: 650/23R/2020
Návrh dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - NPÚ 

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 002 46 875 a Národním památkovým 
ústavem, státní příspěvková organizace, se sídlem Valdštejnské nám. 162/3, Malá strana, 118 00 
Praha 1, IČ: 750 32 333, jehož předmětem je poskytnutí dotace na pořádání kulturních akcí, dle 
předloženého návrhu,

2. požaduje
předložit Zastupitelstvu města Jindřichův Hradec k rozhodnutí.

Usnesení číslo: 651/23R/2020
Darovací smlouva na interaktivní tabuli - Zwettl

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření darovací smlouvy mezi městem Zwettl-NÖ, se sídlem Gartenstraße 33910 Zwettl, 
Rakouská republika, a městem Jindřichův Hradec, se sídlem Klášterská 135, Jindřichův Hradec II, 
377 01 Jindřichův Hradec, Česká republika, identifikační číslo 002 46 875, jejíž předmětem je 
interaktivní tabule, dle předloženého návrhu.



Usnesení číslo: 652/23R/2020
Návrh odpovědi Rady města Jindřichův Hradec na repliku 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
odpověď , bydliště , Jindřichův Hradec IV, 377 01 Jindřichův 
Hradec, na jeho žádost ze dne 23. 7. 2020, dle předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 653/23R/2020
Žádost o převzetí záštity - Květinové odpoledne

Rada města po projednání:

1. schvaluje
převzetí záštity starostou města Ing. Janem Mlčákem, MBA nad XIX. ročníkem Květinového 
odpoledne v Jindřichově Hradci, které se uskuteční 11. září 2020 od 9.00 hodin v prostorách 
vestibulu KD Střelnice.

2. schvaluje
užití znaku města Jindřichův Hradec na propagačních materiálech spojených s XIX. ročníkem 
Květinového odpoledne v Jindřichově Hradci.

Usnesení číslo: 654/23R/2020
Žádost o zvláštní užívání veřejného prostranství v parku pod Gymnáziem V. Nováka v J. 
Hradci za účelem prezentace Battery boxu – žadatel OIG POWER s.r.o. 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
povolení zvláštního užívání veřejného prostranství společnosti OIG POWER s.r.o., IČ: 060 62 008, 
Vrbenská 2044/6, 370 01 České Budějovice, p. č. 1673 v parku pod Gymnáziem V. Nováka v J. 
Hradci, za účelem prezentace Battery boxu spojené s promítáním filmu, dne 21. 8. 2020, na 
ploše 600 m2

Usnesení číslo: 655/23R/2020
Žádost o povolení zvláštního užívání veřejného prostranství v souvislosti s konáním benefiční 
akce - žadatel Fokus Tábor, z.s. 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
povolení zvláštního užívání veřejného prostranství spolku Fokus Tábor, z.s., Mostecká 2087/17, 
390 02 Tábor, IČ: 708 58 543, pro umístění malířských stojanů dne 18. 9. 2020, dle přiloženého 
návrhu.

Usnesení číslo: 656/23R/2020
Uzavření dodatků č. 1 k nájemním smlouvám k bytu č. 1 – 6, č.p. 319/II, ul. Sládkova, J. 
Hradec 

Rada města po projednání:



1. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemním smlouvám k bytům č. 1 - 6 v č.p. 319/II, ul. Sládkova, 
Jindřichův Hradec

2. schvaluje
vrácení částek za vybavení bytu za období 1.3.2019 – 31.7.2020 jednotlivým nájemcům bytů č. 
1 – 6 v č.p. 319/II, ul. Sládkova, Jindřichův Hradec dle předloženého návrhu přílohy č.1

Usnesení číslo: 657/23R/2020
Prodloužení nájemních smluv na byty čp. 339/IV, ul. Jakubská, J. Hradec

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření dodatku č. 7 k nájemní smlouvě na byt č. 6 v domě čp. 339/IV, ul. Jakubská v J. Hradci 
mezi městem J. Hradec a  na dobu určitou, a to do 31. 8. 2022, výše nájemného 
48,14 Kč/m2/měsíc

2. schvaluje
uzavření dodatku č. 7 k nájemní smlouvě na byt č. 10 v domě čp. 339/IV, ul. Jakubská v J. 
Hradci mezi městem J. Hradec a  na dobu určitou, a to do 31. 8. 2022, výše 
nájemného 48,14 Kč/m2/měsíc

3. schvaluje
uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě na byt č. 13 v domě čp. 339/IV, ul. Jakubská v J. 
Hradci mezi městem J. Hradec a  na dobu určitou, a to do 31. 8. 2022, výše 
nájemného 48,14 Kč/m2/měsíc

4. stanovuje
uzavření dodatku č. 7 k nájemní smlouvě na byt č. 16 v domě čp. 339/IV, ul. Jakubská v J. 
Hradci mezi městem J. Hradec a  na dobu určitou, a to do 31. 8. 2022, výše 
nájemného 48,14 Kč/m2/měsíc

Usnesení číslo: 658/23R/2020
Ukončení nájemní smlouvy na byt č. 8 v čp. 30/V

Rada města po projednání:

1. schvaluje
ukončení nájemní smlouvy na služební byt č. 8 v čp. 30/V, ul. Kosmonautů, Jindřichův Hradec 
mezi městem Jindřichův Hradec a  a 
dohodou ke dni 31. 7. 2020.

Usnesení číslo: 659/23R/2020
Rozpočtové opatření č.54/2020 - Podpora azylového domu 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
rozpočtové opatření č. 54/2020, kterým se sníží rozpočet příjmů v části nedaňové příjmy, 
položka ostatní nedaňové příjmy o 1 737 376,--Kč a zvýší se rozpočet příjmů, v části přijaté 
transfery zařazením položky „Podpora azylového domu „ o 1 737 376,--Kč.



Usnesení číslo: 660/23R/2020
Rozpočtové opatření č. 60/2020 - SENIOR centrum

Rada města po projednání:

1. schvaluje
rozpočtové opatření č. 60/2020, kterým se zvýší rozpočet příjmů v části přijaté transfery, 
zařazením nové položky "SENIOR centrum"; ve výši 119 000,-- Kč, dále se zvýší rozpočet výdajů 
v ORJ 41 Finanční odbor zvýšením položky "Nespecifikovaná rezerva" o 119 000,--Kč

Usnesení číslo: 661/23R/2020
Žádost o umístění informačního banneru – Jihočeská hospodářská komora

Rada města po projednání:

1. schvaluje
Jihočeské hospodářské komoře, Husova tř. 1846/9, České Budějovice 3, 370 01 České 
Budějovice IČ: 48208248 (kancelář Jindřichův Hradec, náměstí Míru 140/I, 377 01 J. Hradec) 
bezplatné užívání části oplocení na pozemku p. č. 2497/3 v k. ú. Jindřichův Hradec za účelem 
umístění reklamního banneru ve dnech 1. 9. 2020 – 1. 10. 2020, který bude informovat o konání 
Prezentační výstavy středních škol, středních odborných učilišť a odborných učilišť

Usnesení číslo: 662/23R/2020
Žádost o schválení přijetí peněžitého daru – 5. 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 12 320,- 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 III, Vajgar 692

2. schvaluje
v souladu se zřizovací listinou přijetí peněžitého daru od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., IČ: 
24231509Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4 v celkové výši 18 480,- 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 III, Vajgar 692

Usnesení číslo: 663/23R/2020
Návrh na zrušení a nové zadání VZMR z ORJ 14 – Celková rekonstrukce kuchyněk u dvou tříd 
1. MŠ Jindřichův Hradec II, Růžová 39 – odloučené pracoviště Pod Kasárny 1019

Rada města po projednání:

1. ruší
zadání veřejné zakázky malého rozsahu z ORJ 14 - Celková rekonstrukce kuchyněk u dvou tříd 1. 
MŠ Jindřichův Hradec II, Růžová 39 – odloučené pracoviště Pod Kasárny 1019.

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



Usnesení číslo: 664/23R/2020
Návrh dodavatele VZMR z ORJ 14 - Rekonstrukce WC, sprchového koutu a šaten učitelek u 
jedné třídy 1. MŠ J. Hradec II, Růžová 39 - odloučené pracoviště Pod Kasárny 1019

Rada města po projednání:

1. schvaluje
zadání veřejné zakázky malého rozsahu z ORJ 14 – Odbor školství na rekonstrukci WC, 
sprchového koutu a šaten učitelek u jedné třídy 1. MŠ J. Hradec II, Růžová 39 - odloučené 
pracoviště Pod Kasárny 1019 firmě MOUČKA PS s.r.o., K pérovně 1610, 10200 Praha IČ: 
26061171 za cenu 241 459,76 Kč s DPH se lhůtou realizace 23 dnů.

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

Usnesení číslo: 665/23R/2020
Návrh na Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Výměna stropních panelů ve třídách 4. mateřské 
školy Jindřichův Hradec II, Röschova 1120

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SM/0736/2020 uzavřené dne 12. 6. 2020 mezi 
městem Jindřichův Hradec a firmou J.S. &J.S. Jaromír Semotán s.r.o., Holečkova 907/47, 150 00 
Praha 5 - Výměna stropních panelů ve třídách 4. mateřské školy Jindřichův Hradec II, Röschova 
1120, kterým bude zvýšena cena díla na 826 330,25 Kč,dle předloženého návrhu

Usnesení číslo: 666/23R/2020
Návrh na dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Rekonstrukce školní kuchyně 1. MŠ Jindřichův 
Hradec II, Růžová 39

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SM/0494/2020 uzavřené dne 19. 5. 2020 mezi 
městem Jindřichův Hradec a firmou Jindřichohradecká stavební s.r.o., Otín 102, 37701 Jindřichův 
Hradec - Rekonstrukce školní kuchyně 1. MŠ Jindřichův Hradec II, Růžová 39, kterým bude 
prodloužena lhůta realizace díla dle předloženého návrhu

Usnesení číslo: 667/23R/2020
Zadání veřejné zakázky z ORJ 40 – Rekonstrukce ulice Ke Mlýnu, Radouňka, Jindřichův 
Hradec a návrh rozpočtového opatření č. 58/2020

Rada města po projednání:

1. schvaluje
zadání veřejné zakázky z ORJ 40 "Rekonstrukce ulice Ke Mlýnu, Radouňka, Jindřichův Hradec", v 
případě schválení rozpočtového opatření č. 58/2020, účastníkovi zadávacího řízení 
JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o., Vídeňská 168, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 25195379 
za cenu 7 940 228,32 Kč bez DPH se lhůtou plnění 88 dnů.

2. schvaluje
uzavření smlouvy o dílo s vybraným účastníkem zadávacího řízení dle schváleného vzoru po 
uplynutí lhůty pro podání nabídek, v případě schválení rozpočtového opatření č. 58/2020.



3. souhlasí
s provedením rozpočtového opatření č. 58/2020 v ORJ 40 odbor rozvoje takto:
- Oddíl Silnice, položka Rekonstrukce ulice Ke Mlýnu Radouňka - zvýšení o částku 2 700 000 Kč,
- Oddíl Komunální služby a rozvoj j.n., položka YMCA - přístavba objektu - snížení o 2 700 000 
Kč.

4. požaduje
předložit návrh rozpočtového opatření č. 58/2020 zastupitelstvu města k rozhodnutí.

Usnesení číslo: 668/23R/2020
Návrh zadání veřejné zakázky z ORJ 40 - PD - Intenzifikace technologií ČOV, Jindřichův 
Hradec

Rada města po projednání:

1. schvaluje
návrh zadání veřejné zakázky "PD - Intenzifikace technologií ČOV, Jindřichův Hradec" dle 
předloženého návrhu s tím, že realizace zakázky bude podmíněna schválením rozpočtového 
závazku na rok 2021 v příslušném orgánu města.

Usnesení číslo: 669/23R/2020
Návrh zadání VZMR z ORJ 40 - Úprava povrchu parkoviště U Knihovny, Jindřichův Hradec

Rada města po projednání:

1. schvaluje
návrh zadání veřejné zakázky z ORJ 40 odbor rozvoje "Úprava povrchu parkoviště U Knihovny, 
Jindřichův Hradec" dle předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 670/23R/2020
Návrh zadání VZMR z ORJ 40 - Rekonstrukce kanalizační sítě, stoka E Otín-Jitka

Rada města po projednání:

1. schvaluje
návrh zadání veřejné zakázky z ORJ 40 - "Rekonstrukce kanalizační sítě, stoka E Otín - Jitka" dle 
předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 671/23R/2020
ČOV a kanalizace Děbolín včetně přípojek, Obnova VO Děbolín- návrh smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení služebnosti 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi městem Jindřichův Hradec a 
Povodím Vltavy, státní podnik, se sídlem Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 
70889953 dle předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 672/23R/2020
Uzavření dohody o ukončení smlouvy s ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o. 



Rada města po projednání:

1. souhlasí
s uzavřením dohody o ukončení smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících 
městskou hromadnou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti města Jindřichův Hradec a jeho 
vybraných místních částí mezi městem Jindřichův Hradec a ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o., 
se sídlem U Nádraží 694, Jindřichův Hradec II, 377 14 Jindřichův Hradec, IČO 6007109, 
podle upraveného návrhu

2. požaduje
předložit zastupitelstvu města J.Hradec k rozhodnutí

Usnesení číslo: 673/23R/2020
Koupě části pozemku p.č. 135/1, k.ú. Otín u J. Hradce- realizace

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s uzavřením Kupní smlouvy uzavřené mezi městem Jindřichův Hradec (jako kupujícím) a panem 

, bytem , Jindřichův Hradec (jako prodávajícím) na koupi 
pozemku p.č. 135/11, trvalý travní porost, o výměře 10 m2, který byl oddělen geometrickým 
plánem č. 1103-639/2017 z pozemku p.č. 135/1, trvalý travní porost, o výměře 1124 m2, vše 
obec Jindřichův Hradec, k.ú. Otín u Jindřichova Hradce za celkovou kupní cenu 2000,-- Kč
Kupní cena bude hrazena z ORJ 39.

2. požaduje
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí

Usnesení číslo: 674/23R/2020
1)Žádost o ukončení nájemní smlouvy, 2)Žádost o uzavření nájemní smlouvy

Rada města po projednání:

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

 a , bytem , Jindřichův Hradec.

2. schvaluje
zveřejnění záměru pronajmout pozemek p.č. 1342/4 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 44 m2 
obec i k.ú. Jindřichův Hradec , bytem , , za 
účelem užívání jako dvorek k domu čp. 23/I v Jindřichově Hradci, za těchto podmínek:
- výše nájemného činí 21,-Kč/m2/rok s možností jednostranného navýšení nájemného na výši v 
místě a čase obvyklou a o inflaci
- žadatel má vyrovnány veškeré závazky vůči městu Jindřichův Hradec, jím zřízeným právnickým 
osobám, organizačním složkám, případně jsou závazky smluvně zajištěny a žadatel podmínky 
takové smlouvy plní
- smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

Usnesení číslo: 675/23R/2020
Nabídka na odkoupení pozemků 1721/5, 1721/6, 1722/5 a zřízení předkupního práva na 
budovu čp. 97/II, vše k.ú. Jindřichův Hradec

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s uzavřením Kupní smlouvy a dohody o zřízení předkupního práva jako práva věcného mezi 



městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 00246875 (jako 
kupujícím či předkupníkem) a ODĚVOU v.d., Nádražní 97/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 
00028711 (jako prodávajícím či povinným z předkupního práva), dle předloženého návrhu.
Kupní cena ve výši 349.972,- Kč bude hrazena z ORJ 39.

2. požaduje
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí

Usnesení číslo: 676/23R/2020
Bezúplatný převod částí pozemku p.č. 515 v k.ú. Horní Žďár u J.Hradce od ÚZSVM

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s uzavřením Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci, uzavřené mezi 
městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec, IČO 246875 (jako 
nabyvatelem) a ČR Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 
390/42, Nové Město, Praha 2, IČO 69797111 (jako převodcem), na převod nově vzniklého 
pozemku zaměřeného geometrickým plánem č. 373-149/2019 p.č. 515/2 o výměře 509 m2, k.ú. 
Horní Žďár u J.Hradce, obec Jindřichův Hradec, dle předloženého návrhu.

2. souhlasí
s podáním žádosti na ÚZSVM o bezúplatný převod části pozemku p.č. 515, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře cca 770 m2, k.ú. Horní Žďár u J.Hradce, obec Jindřichův Hradec, do 
majetku města Jindřichův Hradec, na němž je umístěna část místní komunikace č. 320c.

3. požaduje
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí

Usnesení číslo: 677/23R/2020
Nabídka na odkoupení nově budované infrastruktury (McDonald's)

Rada města po projednání:

1. uděluje
souhlas společnosti McDonald's ČR spol. s r.o., IČ 161 91 129, se sídlem Radlická 740/113c, 
Jinonice, 158 00 Praha 5, k realizaci výstavby Restaurace McDonald's Jindřichův Hradec.
Tento souhlas nenahrazuje rozhodnutí příslušných správních orgánů.

2. schvaluje
uzavření budoucí kupní smlouvy mezi městem Jindřichův Hradec, IČ 00246875, se sídlem 
Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec (jako budoucí kupující) a společností McDonald's ČR spol. s 
r.o., IČ 161 91 129, se sídlem Radlická 740/113c, Jinonice, 158 00 Praha 5 (jako budoucí 
prodávající), dle předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 678/23R/2020
Dohoda o ukončení pachtovní smlouvy

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření Dohody o ukončení Pachtovní smlouvy, dle předloženého návrhu, na pacht rybníku na 
pozemku p.č. 85 v k.ú. Otín u Jindřichova Hradce mezi městem Jindřichův Hradec, IČ 002 46 
875, se sídlem Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec a , IČ 719 07 220, se 
sídlem , 



2. schvaluje
uzavření Dohody o ukončení Pachtovní smlouvy, dle předloženého návrhu, na pacht rybníku na 
pozemku p.č. 104 v k.ú. Otín u Jindřichova Hradce mezi městem Jindřichův Hradec, IČ 002 46 
875, se sídlem Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec a , IČ 719 07 220, se 
sídlem 

Usnesení číslo: 679/23R/2020
Užití objektu města jako sídla organizace - Radouňka žije, z.s.

Rada města po projednání:

1. schvaluje
umístění sídla spolku Radouňka žije, z.s., IČ 03982637, v objektu Ke Škole čp. 45, Radouňka.

Usnesení číslo: 680/23R/2020
Majetkoprávní vypořádání stavby "Parkoviště Hvězdárna" - část p.č. 3521/136 k.ú. 
Jindřichův Hradec - změna geometrického plánu

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec 
(jako kupujícím) a Českou poštou, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1, IČ 47114983 
(jako prodávajícím) na koupi nově vzniklého pozemku p.č. 3521/149, ostatní plocha, jiná plocha, 
o výměře 5 m2, odděleného geometrickým plánem č. 5193-1879/2018 z pozemku p.č. 
3521/136, ostatní plocha, jiná plocha, vše obec i k.ú. Jindřichův Hradec, dle předloženého 
návrhu.

2. požaduje
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí

Usnesení číslo: 681/23R/2020
Prominutí úhrady nájemného v souvislosti s koronavirovou epidemií - Služby města 
Jindřichův Hradec s.r.o.

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s prominutím úhrady poměrné části nájemného společnosti Služby města Jindřichův Hradec 
s.r.o., Jiráskovo předměstí 1007/III, J. Hradec, IČ 26043335, ze sportovišť ve výši 330 763,97 
Kč bez DPH (400 224,41 Kč vč. DPH) z důvodu mimořádných opatření vlády, v jejichž důsledku 
nájemce nemohl vykonávat svou činnost.

2. požaduje
předložit Zastupitelstvu města Jindřichův Hradec k projednání.

Usnesení číslo: 682/23R/2020
Ukončení Smlouvy o využití systému zavedeného obcí o nakládání s komunálním odpadem - 
CAFFÉ DELLA CITTÁ 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/0939/2016 uzavřené mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův 
Hradec, IČ 00246875 a společností CAFFÉ DELLA CITTÁ s.r.o., Klášterská 128/II, 377 01 
Jindřichův Hradec, IČ 28125541 k 31.8.2020

Usnesení číslo: 683/23R/2020
Smlouva o využití sběrného dvora pro účely zpětného odběru a odděleného sběru 
elektrozařízení, elektroodpadu, baterií a akumulátorů

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření Smlouvy o využití sběrného dvora pro účely zpětného odběru a odděleného sběru 
elektrozařízení, elektroodpadu, baterií a akumulátorů mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 
135/II, 377 22 Jindřichův Hradec, IČ 00246875 a společností REMA Systém, a.s., se sídlem 
Budějovická 1667/64, 140 00 Praha 4, IČ 64510263 dle předloženého návrhu

Usnesení číslo: 684/23R/2020
Zadání veřejné zakázky - Nakládání s komunálním odpadem v Jindřichově Hradci v letech 
2021 - 2025

Rada města po projednání:

1. schvaluje
zadání veřejné zakázky Nakládání s komunálním odpadem v Jindřichově Hradci v letech 2021 - 
2025 uchazeči AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha, IČ 
49356089 za cenu 73 104 850,00 Kč bez DPH

2. schvaluje
uzavření smlouvy s vybraným uchazečem dle schváleného návrhu smlouvy po uplynutí lhůty pro 
podání námitek

Usnesení číslo: 685/23R/2020
Zařazení provozovny ubytovací služby, Políkno 84, 377 01 Jindřichův Hradec do systému 
zavedeného obcí o nakládání s komunálním odpadem

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření smlouvy o využití systému zavedeného obcí o nakládání s komunálním odpadem mezi 
městem Jindřichův Hradec, se sídlem Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec, IČ 00246875 
a společností Ambiente Places, s.r.o., Políkno 55, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 08868417 pro 
provozovnu ubytovací služby na adrese Políkno 84, 377 01 Jindřichův Hradec s účinností od 1. 9. 
2020.
Smlouva bude uzavřena dle schváleného vzoru.

Usnesení číslo: 686/23R/2020
Uložení splaškové kanalizační přípojky-výtlak (J. Hradec, McDonalď s) do pozemků města 
Jindřichův Hradec, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a smlouvy o 
zřízení služebnosti

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uložení splaškové kanalizační přípojky-výtlak do části pozemků p.č. 4278/14, ost. plocha, ost. 



komunikace a p.č. 4278/5, ost. plocha, jiná plocha, vše k.ú. Jindřichův Hradec, které jsou ve 
vlastnictví města J. Hradec pro stavbu: ,,Restaurace McDonalďs, Jindřichův Hradec – splašková 
kanalizační přípojka-výtlak“ a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle 
schváleného vzoru s investorem stavby společností McDonalď s ČR spol.s r.o., IČ 161 91 129, 
Radlická 740/113c, 158 00 Praha 5 a následné uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s 
vlastníkem stavby splaškové kanalizační přípojky-výtlak, dle schváleného vzoru. 
Tento souhlas nabývá účinnosti dnem uzavření smlouvy o budoucí smlouvě a nenahrazuje 
rozhodnutí příslušných

Usnesení číslo: 687/23R/2020
Uložení splaškové a dešťové kanalizační přípojky (Děbolín, p.č. 8/10) 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 splaškové a dešťové kanalizační přípojky přípojky do části pozemku p.č. 8/16, ost. 
plocha, ost. komunikace, k.ú. Děbolín, který je ve vlastnictví města J. Hradec pro stavbu: ,, 
Děbolín p.č. 8/10 – splašková a dešťová kanalizační 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: 688/23R/2020
Uložení vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojky (J. Hradec, Němejc) 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 vodovodní a splaškové kanalizační přípojky do části pozemku p.č. 3327/43, ost. plocha, 
ost. komunikace, k.ú. Jindřichův Hradec, který je ve vlastnictví města J. Hradec pro stavbu: 
,,Jindřichův Hradec, U Samotníčku p.č. 1446/19 – vodovodní, splašková kanalizační přípojka“ a 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle schváleného vzoru s investorem 
stavby , bytem  37701 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.

2. schvaluje
uložení plynovodní přípojky do části pozemku p.č. 3327/43, ost. plocha, ost. komunikace, k.ú. 
Jindřichův Hradec, který je ve vlastnictví města J. Hradec pro stavbu: „Jindřichův Hradec, U 
Samotníčku p.č. 1446/19 - 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: 689/23R/2020
Uložení kabelového vedení NN (E.ON – Děbolín) do pozemků 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 pozemků p.č. 1209/1, ost. plocha, ost. komunikace a p.č. 
3907, ost. plocha, ost. komunikace, vše k.ú. Děbolín, které jsou ve vlastnictví města Jindřichův 
Hradec pro stavbu ,,Děbolín – RD k rozhledně, posil. NN z TS Obec“ 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 uložení kabelu NN, před pokládkou nového asfaltového povrchu 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: 690/23R/2020
Zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva města Jindřichův Hradec za rok 2019

Rada města po projednání:

1. bere na vědomí
zprávy o činnosti výborů Zastupitelstva města Jindřichův Hradec za rok 2019

2. souhlasí
aby volebním stranám, které jsou zastoupeny v Zastupitelstvu města Jindřichův Hradec, bylo 
uloženo zhodnocení účasti jimi delegovaných členů na jednáních výborů Zastupitelstva města 
Jindřichův Hradec a přijetí opatření ke zvýšení účasti

3. požaduje
předložit zastupitelstvu města k projednání

Usnesení číslo: 691/23R/2020
Změna v personálním obsazení komise pro životní prostředí

Rada města po projednání:

1. bere na vědomí
rezignaci doc. RNDr. Jana Pokorného, CSc. na funkci předsedy a člena komise pro životní 
prostředí ke dni 31. 8. 2020

2. jmenuje
s účinností od 1. 9. 2020 členkou komise pro životní prostředí Mgr. Danuši Bednářovou, DiS.

3. jmenuje
s účinností od 1. 9. 2020 předsedou komise pro životní prostředí Bc. Radima Staňka

Usnesení číslo: 692/23R/2020
Návrh na stanovení výše odměn poskytovaných neuvolněným členům ZMě - svatební obřady

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s účinností od 1. září 2020 se stanovením zvýšení měsíční odměny neuvolněným členům 
zastupitelstva města, kteří jsou oprávněni k přijímání vůle snoubenců, že spolu vstupují do 
manželství, o 2 000,-- Kč nad výši odměny stanovenou usn. č. 241/13Z/2019 bodu č. 1 ze dne 



18. 12. 2019, a to za podmínky výkonu funkce oddávajícího alespoň jedenkrát v daném měsíci

2. požaduje
předložit zastupitelstvu města k projednání

Usnesení číslo: 693/23R/2020
Příprava programu 20. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, které se uskuteční 
dne 26. srpna 2020

Rada města po projednání:

1. schvaluje
předložený program 20. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, které se uskuteční dne 
26. 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 dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace – NPÚ
5. Delegování zástupce města Jindřichův Hradec na valné hromady a do orgánů obchodní 
společnosti Teplospol a.s.
6. Delegování zástupce města Jindřichův Hradec na valné hromady a do orgánů obchodní 
společnosti EKO SKLÁDKA spol. s r.o.
7. Vzdání se práva na vymáhání pohledávky a její účetní odpis pro nedobytnost
8. Petice týkající se revitalizace Husových sadů
9. Úprava rozpisu schváleného rozpočtu
10. Rozpočtová opatření schválená radou města
11. Uzavření dohody o ukončení smlouvy s ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o. 
12. Návrh rozpočtového opatření č. 58/2020 - Rekonstrukce ulice Ke Mlýnu, Radouňka, 
Jindřichův Hradec
13. Majetkoprávní vypořádání stavby „Rekonstrukce MK Radouňka – Ke Mlýnu“ – budoucí směna 
– realizace
14. Prodej části pozemku p. č. 2067/1 k. ú. J. Hradec – záměr
15. Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 1106/9, odděleného GP z pozemku p. č. 1106/2,k. ú. 
Otín u J. Hradce – realizace
16. Koupě části pozemku p.č. 135/1, k.ú. Otín u J. Hradce- realizace
17. Nabídka na odkoupení pozemků 1721/5, 1721/6, 1722/5 a zřízení předkupního práva na 
budovu čp. 97/II, vše k.ú. Jindřichův Hradec
18. Majetkoprávní vypořádání stavby "Parkoviště Hvězdárna" - část p.č. 3521/136 k.ú. Jindřichův 
Hradec - změna geometrického plánu
19. Bezúplatný převod částí pozemku p.č. 515 v k.ú. Horní Žďár u J.Hradce od ÚZSVM
20. Prominutí úhrady nájemného v souvislosti s koronavirovou epidemií – Služby města 
Jindřichův Hradec s.r.o.
21. Zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva města Jindřichův Hradec za rok 2019
22. Návrh na stanovení výše odměn poskytovaných neuvolněným členům ZMě - svatební obřady
23. Diskuse + interpelace členů ZMě 
24. Závěr

Usnesení číslo: 694/23R/2020
Rekonstrukce ulice Václavská, 2. etapa - žádost o prodloužení termínu dokončení stavby a 
uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele SM/0219/2020 mezi městem Jindřichův 
Hradec a firmou JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o. se sídlem Vídeňská 168/III, 377 01 
Jindřichův Hradec, IČ: 25195379 dle předloženého návrhu.



Usnesení číslo: 695/23R/2020
Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo – Výměna automatických samočistících česlí pro ČOV 
Jindřichův Hradec.

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SM/0422/2020 na akci "Výměna automatických 
samočistících česlí pro ČOV Jindřichův Hradec" mezi městem Jindřichův Hradec a zhotovitelem 
Huber CS spol. s r.o. se sídlem Cihlářská 643/19, Veveří, 602 00 Brno dle předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 696/23R/2020
Žádost o povolení k umístění reklamního zařízení

Rada města po projednání:

1. schvaluje
a)České pirátské straně, Na Moráni 360/3128 00 Nové Město umístění reklamních stánků typu 
„easy up“ na místní komunikaci č. 16d - nám. T.G. Masaryka – prostor „Pod kaštany“ v 
Jindřichově Hradci, každý o maximálním rozměru 3x3m², dne 25.8.2020 v čase od 10:00 hod. do 
12:00 hod.
b)České pirátské straně, Na Moráni 360/3128 00 Nové Město umístění reklamního zařízení v 
podobě zaparkovaného autobusu na místní komunikaci 12b - nám T.G. Masaryka – podélné 
parkovací místo před čp. 107 a čp. 108 v Jindřichově Hradci, dne 25.8.2020 v čase od 10:00 hod. 
do 12:00 hod.

2. neschvaluje
České pirátské straně, Na Moráni 360/3128 00 Nové Město umístění reklamní lavičky na místní 
komunikaci č. 16d – nám. T.G. Masaryka před čp. 2/II a na účelové komunikaci v Husových 
sadech v Jindřichově Hradci, na ploše 2x2m². V době od doby schválení do 4.10.2020

Usnesení číslo: 697/23R/2020
Přidělení bytu – BASKET Jindřichův Hradec z.s.

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu dle přiloženého návrhu, jejímž předmětem je byt č. 12 v č.p. 587/III, 
sídl. Vajgar, J. Hradec mezi městem Jindřichův Hradec a organizací BASKET Jindřichův Hradec 
z.s., U Stadionu 1137, Jindřichův Hradec II, IČ 064 68 641, a to na dobu určitou do 31. 12. 
2021, nájemné ve výši 70,- Kč/m2/měsíc



Za správnost vyhotovení




