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ZZ   ÁÁ   PP   II   SS   
 

z  3 6 .  z a s e d á n í  Z a s t u p i t e l s t v a  m ě s t a  J i n d ř i c h ů v  H r a d e c ,  
k t e r é  s e  u s k u t e č n i l o  d n e  

2 8 .   ú  n  o  r  a    2 0 1 8  
v divadelním sále Kulturního domu Střelnice v 16.00 hod. 

 
 
 

1. Zahájení 
 
Zasedání zahájil starosta města Ing. Stanislav Mrvka. Seznámil přítomné s účastí 
členů na jednání ZMě.  
 
Přítomno:                    20       členů ZMě 
Nepřítomen:                 1        člen ZMě 
Omluveno:                    6        členů  ZMě                                          Celkem 27 členů ZMě 
 
Pan starosta Ing. S. Mrvka informoval přítomné zastupitele o střetu zájmů.  
 
Zapisovatelkou jednání byla pověřena pracovnice Městského úřadu J. Hradec p. 
Dagmar Matějková.  
 
 
 

2. Schválení návrhové komise a ověřovatelů zápisu 
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
návrhovou komisi ve složení: 
- Ing. Vlastislav Pecka - mluvčí 
- MUDr. Tomáš Vyhlídka 
- MUDr. Jakub Rytíř 
 
ověřovatele zápisu ve složení: 
- Ing. Vladislav Michalec 
- Ing. Jan Mlčák, MBA. 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 20 členů ZMě. 
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Usnesení číslo: 712/36Z/2018  
Schválení návrhové komise a ověřovatelů zápisu 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
návrhovou komisi ve složení: 
- Ing. Vlastislav Pecka - mluvčí 
- MUDr. Tomáš Vyhlídka 
- MUDr. Jakub Rytíř 
 
ověřovatele zápisu ve složení: 
- Ing. Vladislav Michalec 
- Ing. Jan Mlčák, MBA. 

 

 
3.  Schválení předloženého programu 
 
Pan starosta Ing. S. Mrvka předložil ZMě program jednání.   
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
doplněný program jednání. 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo  20 členů ZMě. 

Usnesení číslo: 713/36Z/2018  
Schválení předloženého programu 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
doplněný program jednání. 

 

 
4. Smlouva – dotace Civis novus, z.s. 2018 
 
Ing. S. Mrvka uvedl materiál týkající se smlouvy – dotace Civis novus, z.s. 2018. 
 
Pan starosta Ing.S.Mrvka navrhl společné projednávání a hlasování bodů č. 4 až č. 14. 
Zastupitelé s tímto návrhem souhlasili. K bodu č. 12 – rezignace Ing.B.Soukupa, předsedy 
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oblastní kanceláře JHK a vyřazení fy SOME z JHK. Ing.S.Mrvka oznámil střet zajmů v bodě 
č. 7 a 9. 
 
K tomuto bodu vystoupili: 
PhDr.J.Pikal – oznámil střet zájmů v bodě č. 6. 
 
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Jindřichův 
Hradec, Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 00246875 a Civis 
novus, z.s., Panská 102, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 02583682, jejímž 
předmětem je poskytnutí dotace na rok 2018 dle schváleného rozpočtu města 
Jindřichův Hradec pro rok 2018, dle předloženého návrhu. 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo  19 členů ZMě, 1 člen ZMě se zdržel hlasování.  

Usnesení číslo: 714/36Z/2018  
Smlouva – dotace Civis novus, z.s. 2018 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Jindřichův 
Hradec, Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 00246875 a Civis 
novus, z.s., Panská 102, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 02583682, jejímž 
předmětem je poskytnutí dotace na rok 2018 dle schváleného rozpočtu města 
Jindřichův Hradec pro rok 2018, dle předloženého návrhu. 

 
5. Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace – Ing. Vladimír 
Pecka 
 
Ing. S. Mrvka uvedl materiál týkající se návrhu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace – Ing. Vladimír Pecka. 
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Jindřichův 
Hradec, Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 00246875 a Ing. 
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Vladimírem Peckou, Řečička 753, 377 01 Jindřichův Hradec III, IČ 60853689, 
jejímž předmětem je poskytnutí dotace na rok 2018 dle schváleného rozpočtu 
města Jindřichův Hradec na rok 2018, dle předloženého návrhu. 

 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 19 členů ZMě, 1 člen ZMě se zdržel hlasování. 

 
Usnesení číslo: 715/36Z/2018  
Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - Ing. Vladimír Pecka 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Jindřichův 
Hradec, Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 00246875 a Ing. 
Vladimírem Peckou, Řečička 753, 377 01 Jindřichův Hradec III, IČ 60853689, 
jejímž předmětem je poskytnutí dotace na rok 2018 dle schváleného rozpočtu 
města Jindřichův Hradec na rok 2018, dle předloženého návrhu. 

 
 
6. Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace – Muzeum 
Jindřichohradecka 
 
Ing. S. Mrvka uvedl materiál týkající se návrhu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace – Muzeum Jindřichohradecka. 
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Jindřichův 
Hradec, Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 00246875 a Muzeem 
Jindřichohradecka, Balbínovo nám. 19/I, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 
00070971, jejímž předmětem je poskytnutí dotace na rok 2018 dle schváleného 
rozpočtu města Jindřichův Hradec na rok 2018, dle předloženého návrhu. 

 
 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 19 členů ZMě, 1 člen ZMě se zdržel hlasování. 

 
 
 



Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění 
 

 5 

Usnesení číslo: 716/36Z/2018  
Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - Muzeum Jindřichohradecka 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Jindřichův 
Hradec, Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 00246875 a Muzeem 
Jindřichohradecka, Balbínovo nám. 19/I, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 
00070971, jejímž předmětem je poskytnutí dotace na rok 2018 dle schváleného 
rozpočtu města Jindřichův Hradec na rok 2018, dle předloženého návrhu. 

 
 
7. Smlouva o poskytnutí finančního daru – Nadační fond rozvoje 
města Jindřichův Hradec 
 
Ing. S. Mrvka uvedl materiál týkající se smlouvy o poskytnutí finančního daru – 
Nadační fond rozvoje města Jindřichův Hradec. 
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru dle předloženého návrhu 
mezi městem Jindřichův Hradec a Nadačním fondem rozvoje města 
Jindřichův Hradec, IČ: 135 03 910, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec, jejímž 
předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 200 000,- Kč. 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 19 členů ZMě, 1 člen ZMě se zdržel hlasování. 

 
Usnesení číslo: 717/36Z/2018  
Smlouva o poskytnutí finančního daru - Nadační fond rozvoje města Jindřichův 
Hradec 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru dle předloženého návrhu 
mezi městem Jindřichův Hradec a Nadačním fondem rozvoje města 
Jindřichův Hradec, IČ: 135 03 910, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec, jejímž 
předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 200 000,- Kč. 
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8. Smlouva o poskytnutí dotace pro rok 2018 – ČR – Hasičský 
záchranný sbor Jihočeského kraje 

Ing. S. Mrvka  uvedl materiál týkající se smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2018 – 
ČR – Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje. 

Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2018 dle předloženého návrhu 
mezi městem Jindřichův Hradec a ČR - Hasičským záchranným sborem 
Jihočeského kraje, IČ: 708 82 835, se sídlem Pražská 52b, České Budějovice 3, 
jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 150 000,- Kč. 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 19 členů ZMě, 1 člen ZMě se zdržel hlasování. 

 
Usnesení číslo: 718/36Z/2018  
Smlouva o poskytnutí dotace pro rok 2018 - ČR - Hasičský záchranný sbor 
Jihočeského kraje 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2018 dle předloženého návrhu 
mezi městem Jindřichův Hradec a ČR - Hasičským záchranným sborem 
Jihočeského kraje, IČ: 708 82 835, se sídlem Pražská 52b, České Budějovice 3, 
jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 150 000,- Kč. 

 
 
9. Smlouva o poskytnutí dotace  pro rok 2018 – Nemocnice Jindřichův 
Hradec, a.s. 

Ing. S. Mrvka  uvedl materiál týkající se smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2018 – 
Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.. 

Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2018 dle předloženého návrhu 
mezi městem Jindřichův Hradec a Nemocnicí Jindřichův Hradec, a. s. IČ: 
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26095157, se sídlem U Nemocnice 380/III, 377 01 Jindřichův Hradec, jejímž 
předmětem je poskytnutí dotace ve výši 500 000,- Kč. 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 19 členů ZMě, 1 člen ZMě se zdržel hlasování. 

 
Usnesení číslo: 719/36Z/2018  
Smlouva o poskytnutí dotace pro rok 2018 - Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s.  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2018 dle předloženého návrhu 
mezi městem Jindřichův Hradec a Nemocnicí Jindřichův Hradec, a. s. IČ: 
26095157, se sídlem U Nemocnice 380/III, 377 01 Jindřichův Hradec, jejímž 
předmětem je poskytnutí dotace ve výši 500 000,- Kč. 

 
 
10. Smlouva o poskytnutí dotace pro rok 2018 – DDM Jindřichův 
Hradec 

Ing. S. Mrvka  uvedl materiál týkající se smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2018 – 
DDM Jindřichův Hradec. 

Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2018 dle předloženého návrhu 
mezi městem Jindřichův Hradec a Domem dětí a mládeže, Jindřichův Hradec, 
Růžová 10, IČ: 424 09 152, se sídlem Růžová 10/II, Jindřichův Hradec, jejímž 
předmětem je poskytnutí dotace ve výši 300 000,- Kč. 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 19 členů ZMě, 1 člen ZMě se zdržel hlasování. 
 
Usnesení číslo: 720/36Z/2018  
Smlouva o poskytnutí dotace pro rok 2018 - DDM Jindřichův Hradec 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2018 dle předloženého návrhu 
mezi městem Jindřichův Hradec a Domem dětí a mládeže, Jindřichův Hradec, 
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Růžová 10, IČ: 424 09 152, se sídlem Růžová 10/II, Jindřichův Hradec, jejímž 
předmětem je poskytnutí dotace ve výši 300 000,- Kč. 

 
 

11. Smlouva o poskytnutí dotace pro rok 2018 – Národní památkový 
ústav (Správa Státního hradu a zámku v Jindřichově Hradci) 

Ing. S. Mrvka  uvedl materiál týkající se smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2018 – 
Národní památkový ústav (Správa Státního hradu a zámku v Jindřichově Hradci). 

Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2018 mezi městem Jindřichův 
Hradec a Národním památkovým ústavem, územní památková správa v 
Českých, Správa Státního hradu a zámku v Jindřichově Hradci Budějovicích, 
se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, Praha 1, IČ:7503233, jejímž předmětem 
je poskytnutí dotace ve výši 70 000,- Kč, dle předloženého návrhu. 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 19 členů ZMě, 1 člen ZMě se zdržel hlasování. 

 
Usnesení číslo: 721/36Z/2018  
Smlouva o poskytnutí dotace pro rok 2018 - Národní památkový ústav (Správa 
Státního hradu a zámku v Jindřichově Hradci) 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2018 mezi městem Jindřichův 
Hradec a Národním památkovým ústavem, územní památková správa v 
Českých, Správa Státního hradu a zámku v Jindřichově Hradci Budějovicích, 
se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, Praha 1, IČ:7503233, jejímž předmětem 
je poskytnutí dotace ve výši 70 000,- Kč, dle předloženého návrhu. 

 
 
12. Smlouva o poskytnutí dotace pro rok 2018 – Jihočeská hospodářská 
komora, OHK Jindřichův Hradec 

Ing. S. Mrvka  uvedl materiál týkající se smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2018 – 
Jihočeská hospodářská komora, OHK Jindřichův Hradec. 
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Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2018 dle předloženého návrhu 
mezi městem Jindřichův Hradec a Jihočeskou hospodářskou komorou, 
Oblastní hospodářskou komorou Jindřichův Hradec, se sídlem Husova tř. 
1846/9 České Budějovice 3, IČ: 48208248, jejímž předmětem je poskytnutí 
dotace ve výši 95.000,- Kč. 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 19 členů ZMě, 1 člen ZMě se zdržel hlasování. 
 
Usnesení číslo: 722/36Z/2018  
Smlouva o poskytnutí dotace pro rok 2018 - Jihočeská hospodářská komora, OHK 
Jindřichův Hradec 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2018 dle předloženého návrhu 
mezi městem Jindřichův Hradec a Jihočeskou hospodářskou komorou, 
Oblastní hospodářskou komorou Jindřichův Hradec, se sídlem Husova tř. 
1846/9 České Budějovice 3, IČ: 48208248, jejímž předmětem je poskytnutí 
dotace ve výši 95.000,- Kč. 

 
13. Smlouva o poskytnutí dotace pro rok 2018 - Cyklistický klub 
Jindřichův Hradec, z.s. 
 
Ing. S. Mrvka  uvedl materiál týkající se smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2018- 
Cyklistický klub Jindřichův Hradec, z.s.. 
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2018 dle předloženého návrhu 
mezi městem Jindřichův Hradec a Cyklistickým klubem Jindřichův Hradec, 
z.s, IČO: 60816171, se sídlem Pod Kasárny 1036/II, Jindřichův Hradec, jejímž 
předmětem je poskytnutí dotace ve výši 500 000,- Kč. 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 19 členů ZMě, 1 člen ZMě se zdržel hlasování. 
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Usnesení číslo: 723/36Z/2018  
Smlouva o poskytnutí dotace pro rok 2018 - Cyklistický klub Jindřichův Hradec, 
z.s.  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2018 dle předloženého návrhu 
mezi městem Jindřichův Hradec a Cyklistickým klubem Jindřichův Hradec, 
z.s, IČO: 60816171, se sídlem Pod Kasárny 1036/II, Jindřichův Hradec, jejímž 
předmětem je poskytnutí dotace ve výši 500 000,- Kč. 

 
 
 
14. Smlouva o poskytnutí dotace pro rok 2018 – BROMEX solution 
s.r.o. 

Ing. S. Mrvka  uvedl materiál týkající se smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2018 – 
BROMEX solution s.r.o.. 

Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2018 dle předloženého návrhu 
mezi městem Jindřichův Hradec a společností BROMEX solution s.r.o., IČO 
04553110, se sídlem tř. Dr. Edvarda Beneše 105/106, Soběslav II, 392 01 
Soběslav, jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 130 000,- Kč. 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 19 členů ZMě, 1 člen ZMě nehlasoval. 

 
Usnesení číslo: 724/36Z/2018  
Smlouva o poskytnutí dotace pro rok 2018 - BROMEX solution s.r.o. 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2018 dle předloženého návrhu 
mezi městem Jindřichův Hradec a společností BROMEX solution s.r.o., IČO 
04553110, se sídlem tř. Dr. Edvarda Beneše 105/106, Soběslav II, 392 01 
Soběslav, jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 130 000,- Kč. 
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15. Žádost o poskytnutí mimořádné finanční dotace JSO, z.s. a návrh 
na provedení rozpočtového opatření č. 4/2018 

Ing. S. Mrvka  uvedl materiál týkající se žádosti o poskytnutí mimořádné finanční 
dotace JSO, z.s. a návrh na provedení rozpočtového opatření č. 4/2018. 

K tomuto bodu vystoupili: 
Ing.B.Komínek – oznámil střet zájmů v tomto bodě 
Bc.R.Staněk – zeptal se o jaké dva pěvecké soubory se jedná 
Ing.B.Komínek – jedná se o pěvecký sbor Smetana, dále Jakoubek a sbor Adama Michny 
z Otradovic. 
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
poskytnutí mimořádné dotace ve výši 180.000,- Kč Jindřichohradeckému 
symfonickému orchestru, z.s., účelově vymezené ve smlouvě o poskytnutí 
mimořádné dotace 

2. schvaluje 
uzavření smlouvy o poskytnutí mimořádné dotace mezi městem Jindřichův 
Hradec a Jindřichohradeckým symfonickým orchestrem, z.s., IČ: 67177875, 
Kosmonautů 29/V, Jindřichův Hradec dle předloženého návrhu 

3. schvaluje 
provedení rozpočtového opatření č. 4/2018, kterým se  
- zvýší rozpočet výdajů ORJ 16 - odbor kanceláře starosty zařazením nové 
položky - Jindřichohradecký symfonický orchestr ve výši 180 000,- Kč 
- sníží rozpočet výdajů v ORJ 41 - odbor finanční - položka nespecifikovaná 
rezerva o 180 000,- Kč. 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 19 členů ZMě, 1 člen ZMě se zdržel hlasování. 
 
Usnesení číslo: 725/36Z/2018  
Žádost o poskytnutí mimořádné finanční dotace JSO, z.s. a návrh na provedení 
rozpočtového opatření č. 4/2018 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
poskytnutí mimořádné dotace ve výši 180.000,- Kč Jindřichohradeckému 
symfonickému orchestru, z.s., účelově vymezené ve smlouvě o poskytnutí 
mimořádné dotace 
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2. schvaluje 
uzavření smlouvy o poskytnutí mimořádné dotace mezi městem Jindřichův 
Hradec a Jindřichohradeckým symfonickým orchestrem, z.s., IČ: 67177875, 
Kosmonautů 29/V, Jindřichův Hradec dle předloženého návrhu 

3. schvaluje 
provedení rozpočtového opatření č. 4/2018, kterým se  
- zvýší rozpočet výdajů ORJ 16 - odbor kanceláře starosty zařazením nové 
položky - Jindřichohradecký symfonický orchestr ve výši 180 000,- Kč 
- sníží rozpočet výdajů v ORJ 41 - odbor finanční - položka nespecifikovaná 
rezerva o 180 000,- Kč. 

 
 
16. Podnět k obecně závazné vyhlášce města Jindřichův Hradec č. 
3/2016 o regulaci provozování hazardních her 
 
Ing. S. Mrvka  uvedl materiál týkající se podnětu k obecně závazné vyhlášce města 
Jindřichův Hradec č. 3/2016 o regulaci provozování hazardních her. 
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. neschvaluje 
podnět ke zpracování nové obecně závazné vyhlášky města Jindřichův 
Hradec o regulaci provozování hazardních her. 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 20 členů ZMě. 

 
Usnesení číslo: 726/36Z/2018  
Podnět k obecně závazné vyhlášce města Jindřichův Hradec č. 3/2016 o regulaci 
provozování hazardních her 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. neschvaluje 
podnět ke zpracování nové obecně závazné vyhlášky města Jindřichův 
Hradec o regulaci provozování hazardních her. 
 

 
17. Rozpočtová opatření schválená radou města a opravy rozpisu 
schváleného rozpočtu 

Ing. P. Blížilová  uvedla materiál týkající se rozpočtových opatření schválených 
radou města a opravy rozpisu schváleného rozpočtu. 
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Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
- rozpočtová    opatření   č.  88,  89  a  90/2017,    která   schválila   Rada   města 
Jindřichův   Hradec    a   opravné   doklady   rozpisu    schváleného    rozpočtu       
č. 653 – 697/2017,  
- rozpočtová  opatření   č.  1,  2,  3/2018,  která schválila Rada města Jindřichův 
Hradec. 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 20 členů ZMě. 

 
Usnesení číslo: 727/36Z/2018  
Rozpočtová opatření schválená radou města a opravy rozpisu schváleného 
rozpočtu 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
- rozpočtová    opatření   č.  88,  89  a  90/2017,    která   schválila   Rada   města 
Jindřichův   Hradec    a   opravné   doklady   rozpisu    schváleného    rozpočtu       
č. 653 – 697/2017,  
- rozpočtová  opatření   č.  1,  2,  3/2018,  která schválila Rada města Jindřichův 
Hradec. 

 
 
18. Návrh na zhodnocení volných finančních prostředků města 
 
Ing. S. Mrvka  uvedl materiál týkající se návrh na zhodnocení volných finančních 
prostředků města.  
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
uložení finančních prostředků ve výši 50 mil. Kč u J&T Banky a.s., IČ 47115378 
na 12 měsíců a s uzavřením příslušné smlouvy. Finanční prostředky budou 
převedeny z běžného účtu u České spořitelny a.s. 

2. schvaluje 
uložení finančních prostředků ve výši 50 mil. Kč u Poštové banky a.s., 
pobočka Česká republika, IČ 28992610 na 12 měsíců a s uzavřením příslušné 
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smlouvy. Finanční prostředky budou převedeny z běžného účtu u České 
spořitelny a.s. 

3. schvaluje 
uložení finančních prostředků ve výši 100 mil. Kč u Waldviertler Sparkasse 
Bank AG, IČ 49060724 na 12 měsíců a s uzavřením příslušné smlouvy. 
Finanční prostředky budou převedeny z běžného účtu u Waldviertler 
Sparkasse Bank AG. 

4. požaduje 
prověřit další možnosti investování finančních prostředků v celkovém objemu 
50 mil. Kč. 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 20 členů ZMě. 

 
Usnesení číslo: 728/36Z/2018  
Návrh na zhodnocení volných finančních prostředků města 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
uložení finančních prostředků ve výši 50 mil. Kč u J&T Banky a.s., IČ 47115378 
na 12 měsíců a s uzavřením příslušné smlouvy. Finanční prostředky budou 
převedeny z běžného účtu u České spořitelny a.s. 

2. schvaluje 
uložení finančních prostředků ve výši 50 mil. Kč u Poštové banky a.s., 
pobočka Česká republika, IČ 28992610 na 12 měsíců a s uzavřením příslušné 
smlouvy. Finanční prostředky budou převedeny z běžného účtu u České 
spořitelny a.s. 

3. schvaluje 
uložení finančních prostředků ve výši 100 mil. Kč u Waldviertler Sparkasse 
Bank AG, IČ 49060724 na 12 měsíců a s uzavřením příslušné smlouvy. 
Finanční prostředky budou převedeny z běžného účtu u Waldviertler 
Sparkasse Bank AG. 

4. požaduje 
prověřit další možnosti investování finančních prostředků v celkovém objemu 
50 mil. Kč. 

 
 
19. Žádost o dotaci – Metha z.ú. 

Ing. P. Blížilová uvedla materiál týkající se žádosti o dotaci – Metha z.ú.. 
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Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. neschvaluje 
poskytnutí dotace společnosti Metha z.ú. Jindřichův Hradec na zajištění 
sociální služby Terénní program. 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 20 členů ZMě. 

 
Usnesení číslo: 729/36Z/2018  
Žádost o dotaci- Metha z.ú. 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. neschvaluje 
poskytnutí dotace společnosti Metha z.ú. Jindřichův Hradec na zajištění 
sociální služby Terénní program. 

 
 
20. Koupě pozemků p.č. 2655/25 a nově vzniklého pozemku p.č. 2655/38 
v k.ú. Jindřichův Hradec – úprava znění smlouvy 

Ing. B. Komínek  uvedl materiál týkající se koupě pozemků p.č. 2655/25 a nově 
vzniklého pozemku p.č. 2655/38 v k.ú. Jindřichův Hradec – úprava znění smlouvy. 

V 16.32 hod. odešel z jednání ZMě Bc.R.Staněk – přítomno 19 členů ZMě. 
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. mění 
své usnesení ze dne 20.12.2017 č. 703/35Z/2017 které, celé bude nově znít: 
 
schvaluje 
uzavření kupní smlouvy mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 
Jindřichův Hradec (jako kupujícím) a ČR Státním statkem Jeneč, s.p. v 
likvidaci, IČ 00246875, se sídlem Třanovského 622/11, Praha 6 (jako 
prodávajícím) na koupi pozemku p.č. 2655/25, zastavěná plocha a nádvoří, o 
výměře 8 m2 a nově vzniklého pozemku p.č. 2655/38, ostatní plocha, jiná 
plocha, o výměře 538 m2, který vznikl geometrickým plánem č. 4968-311/2017 
sloučením dílu "a" o výměře 100 m2 odděleným z pozemku p.č. 2655/21 a dílu 
"b" o výměře 439 m2 odděleným z pozemku p.č. 2655/22, vše obec i k.ú. 
Jindřichův Hradec, za celkovou kupní cenu 149.291,- Kč včetně DPH.  
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Kupní smlouva bude uzavřena dle předloženého návrhu. 
Kupní cena bude hrazena z ORJ 39. 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 19 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 730/36Z/2018  
Koupě pozemků p.č. 2655/25 a nově vzniklého pozemku p.č.2655/38 v k.ú. 
Jindřichův Hradec - úprava znění smlouvy 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. mění 
své usnesení ze dne 20.12.2017 č. 703/35Z/2017 které, celé bude nově znít: 
 
schvaluje 
uzavření kupní smlouvy mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 
Jindřichův Hradec (jako kupujícím) a ČR Státním statkem Jeneč, s.p. v 
likvidaci, IČ 00246875, se sídlem Třanovského 622/11, Praha 6 (jako 
prodávajícím) na koupi pozemku p.č. 2655/25, zastavěná plocha a nádvoří, o 
výměře 8 m2 a nově vzniklého pozemku p.č. 2655/38, ostatní plocha, jiná 
plocha, o výměře 538 m2, který vznikl geometrickým plánem č. 4968-311/2017 
sloučením dílu "a" o výměře 100 m2 odděleným z pozemku p.č. 2655/21 a dílu 
"b" o výměře 439 m2 odděleným z pozemku p.č. 2655/22, vše obec i k.ú. 
Jindřichův Hradec, za celkovou kupní cenu 149.291,- Kč včetně DPH.  
Kupní smlouva bude uzavřena dle předloženého návrhu. 
Kupní cena bude hrazena z ORJ 39. 
 

 
21. Bezúplatný převod pozemku p.č. 244/7 v k.ú. Dolní Skrýchov – 
změna usnesení – přečíslování parcelních čísel 
 
Ing. B. Komínek  uvedl materiál týkající se bezúplatného převodu pozemku p.č. 
244/7 v k.ú. Dolní Skrýchov – změna usnesení – přečíslování parcelních čísel. 
 
V 16.34 hod. se vrátil na jednání ZMě Bc.R.Staněk – přítomno 20 členů ZMě. 
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

 
1. mění 

usnesení č. 557/32Z/2013 ze dne 26.6.2013, které bude celé nově znít: 
 
schvaluje 
bezúplatný převod nově vzniklého pozemku p.č. 244/7, ostatní plocha, ostatní 
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komunikace, o výměře 66 m2, odděleného geometrickým plánem č. 345-
63/2017 z pozemku p.č. 244/7, ostatní plocha, ostatní komunikace, vše obec 
Jindřichův Hradec, k.ú. Dolní Skrýchov od ČR – Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových, IČ 69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 
Praha do vlastnictví města Jindřichův Hradec. 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 20 členů Změ. 
 
Usnesení číslo: 731/36Z/2018  
Bezúplatný převod pozemku p.č. 244/7 v k.ú. Dolní Skrýchov – změna usnesení – 
přečíslování parcelních čísel 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. mění 
usnesení č. 557/32Z/2013 ze dne 26.6.2013, které bude celé nově znít: 
 
schvaluje 
bezúplatný převod nově vzniklého pozemku p.č. 244/7, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 66 m2, odděleného geometrickým plánem č. 345-
63/2017 z pozemku p.č. 244/7, ostatní plocha, ostatní komunikace, vše obec 
Jindřichův Hradec, k.ú. Dolní Skrýchov od ČR – Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových, IČ 69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 
Praha do vlastnictví města Jindřichův Hradec. 

 
 

22. Směna části pozemku p.č. 1128/98, ostatní plocha, manipulační 
plocha, za část pozemku p.č. 1128/74, ostatní plocha, manipulační 
plocha, k.ú. Otín u J. Hradce – realizace 
 
Ing. B. Komínek  uvedl materiál týkající se směny části pozemku p.č. 1128/98, ostatní 
plocha, manipulační plocha, za část pozemku p.č. 1128/74, ostatní plocha, 
manipulační plocha, k.ú. Otín u J. Hradce. 
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

 
1. schvaluje 

směnit díl „c“ o výměře 623 m2, který byl GP č. 1110-696/2017 nově 
přisloučen do  pozemku  p. č.  1128/98  ostatní plocha, manipulační plocha, ve 
vlastnictví města,  za  díl  „b“  o  výměře  624  m2,   který  byl  GP  č.  1110-
696/2017   nově přisloučen  do  pozemku  p. č.  1128/74,   ostatní  plocha,  
manipulační plocha, v podílovém spoluvlastnictví: 
- L. B.,   xxx,  Jindřichův Hradec- vlastní podíl ve výši 51/2597 
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- J. F. Š.,   xxx   Jindřichův  Hradec – vlastní podíl ve výši 76/2597 
- Ing. P. T. V.,   xxx,   Slatina,  Brno – vlastní podíl ve výši 2419/2597 
- M.a Dany Š.,   xxx,   Jindřichův Hradec   vlastní  podíl ve výši 51/2597 
vše obec J. Hradec, k. ú. Otín u J. Hradce. 
Směna  vzájemně  směňovaných  pozemků  bude  realizována  bez  finančního 
vyrovnání.  
Směnná smlouva bude uzavřena dle předloženého návrhu. 

 
 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 20 členů Změ. 

 
 
Usnesení číslo: 732/36Z/2018  
Směna části pozemku p. č. 1128/98, ostatní plocha, manipulační plocha, za část 
pozemku p. č. 1128/74, ostatní plocha, manipulační plocha, k. ú. Otín u J. Hradce – 
realizace  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
směnit díl „c“ o výměře 623 m2, který byl GP č. 1110-696/2017 nově 
přisloučen do  pozemku  p. č.  1128/98  ostatní plocha, manipulační plocha, ve 
vlastnictví města,  za  díl  „b“  o  výměře  624  m2,   který  byl  GP  č.  1110-
696/2017   nově přisloučen  do  pozemku  p. č.  1128/74,   ostatní  plocha,  
manipulační plocha, v podílovém spoluvlastnictví: 
- L. B.,   xxx,  Jindřichův Hradec- vlastní podíl ve výši 51/2597 
- J. F. Š.,   xxx,   Jindřichův  Hradec – vlastní podíl ve výši 76/2597 
- Ing. P. T. V.,   xxx,   Slatina,  Brno – vlastní podíl ve výši 2419/2597 
- M. a D. Š.,   xxx,   Jindřichův Hradec   vlastní  podíl ve výši 51/2597 
vše obec J. Hradec, k. ú. Otín u J. Hradce. 
Směna  vzájemně  směňovaných  pozemků  bude  realizována  bez  finančního 
vyrovnání.  
Směnná smlouva bude uzavřena dle předloženého návrhu. 

 
 
 
 
23. Prodej pozemku p.č. 322/5, obec J. Hradec, k.ú. Políkno u J. Hradce 
– realizace záměru 
 
Ing. B. Komínek  uvedl materiál týkající se prodeje pozemku p.č. 322/5, obec J. 
Hradec, k.ú. Políkno u J. Hradce. 
 
Návrh na usnesení: 
 



Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění 
 

 19 

Zastupitelstvo města po projednání: 

 
1. schvaluje 

prodej pozemku p.č. 322/5, zahrada, o výměře 916 m², který vznikl na základě 
geometrického plánu č. 202-25/2017, obec Jindřichův Hradec, k.ú. Políkno u 
Jindřichova Hradce do rovnopodílového spoluvlastnictví Mgr. S. H., bytem 
xxx, Jindřichův Hradec a Mgr. J. J., bytem xxx, Veselí nad Lužnicí za celkovou 
kupní cenu 421 360,-- Kč + příslušná sazba DPH. 
Smlouva bude uzavřena dle schváleného vzoru. 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 20 členů Změ. 

 
Usnesení číslo: 733/36Z/2018  
Prodej pozemku p.č. 322/5, obec J. Hradec, k.ú. Políkno u J. Hradce – realizace 
záměru 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
prodej pozemku p.č. 322/5, zahrada, o výměře 916 m², který vznikl na základě 
geometrického plánu č. 202-25/2017, obec Jindřichův Hradec, k.ú. Políkno u 
Jindřichova Hradce do rovnopodílového spoluvlastnictví Mgr. S. H., bytem 
xxx, Jindřichův Hradec a Mgr. J. J., xxx, Veselí nad Lužnicí za celkovou kupní 
cenu 421 360,-- Kč + příslušná sazba DPH. 
Smlouva bude uzavřena dle schváleného vzoru. 

 
 
24. Prodej a směna nově vzniklých pozemků p.č. 2/9 a p.č. 2/10 v k.ú. 
Dolní Skrýchov – realizace 
 
Ing. B. Komínek  uvedl materiál týkající se prodeje a směny nově vzniklých pozemků 
p.č. 2/9 a p.č. 2/10 v k.ú. Dolní Skrýchov. 
 
 
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

 
1. schvaluje 

prodej nově vzniklého pozemku p.č. 2/9, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
o výměře 24 m2, odděleného geometrickým plánem č. 345-63/2017 z pozemku 
p.č. 2/6, ostatní plocha, ostatní komunikace, vše k.ú. Dolní Skrýchov, obec 
Jindřichův Hradec do spoluvlastnictví panu M. Š., Dolní Skrýchov xxx, 
Jindřichův Hradec (podíl ve výši 5/6) a panu P. Š., xxx, Jindřichův Hradec 
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(podíl ve výši 1/6), za celkovou kupní cenu 6.523,- Kč. Kupní smlouva a 
smlouva o zřízení služebnosti bude uzavřena dle předloženého návrhu. 

2. schvaluje 
směnu nově vzniklého pozemku p.č. 2/10, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
o výměře 42 m2, k.ú. Dolní Skrýchov, obec Jindřichův Hradec ve vlastnictví 
města Jindřichův Hradec za nově vzniklé pozemky p.č. 2/11, zahrada, o 
výměře 6 m2 a p.č. 2/12, zahrada o výměře 9 m2 ve společném jmění manželů 
V. a P. K., xxx, Jindřichův Hradec s tím, že manželé K. uhradí rozdíl v hodnotě 
vzájemně směňovaných nemovitostí ve výši 7.339,- Kč. 
Nově vzniklé pozemky byly zaměřeny geometrickým plánem č. 345-63/2017.  
Směnná smlouva bude uzavřena dle předloženého návrhu. 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 20 členů Změ. 

 
Usnesení číslo: 734/36Z/2018  
Prodej a směna nově vzniklých pozemků p.č. 2/9 a p.č. 2/10 v k.ú. Dolní Skrýchov – 
realizace 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
prodej nově vzniklého pozemku p.č. 2/9, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
o výměře 24 m2, odděleného geometrickým plánem č. 345-63/2017 z pozemku 
p.č. 2/6, ostatní plocha, ostatní komunikace, vše k.ú. Dolní Skrýchov, obec 
Jindřichův Hradec do spoluvlastnictví panu M. Š., xxx, Jindřichův Hradec 
(podíl ve výši 5/6) a panu P. Š., xxx, Jindřichův Hradec (podíl ve výši 1/6), za 
celkovou kupní cenu 6.523,- Kč. Kupní smlouva a smlouva o zřízení 
služebnosti bude uzavřena dle předloženého návrhu. 

2. schvaluje 
směnu nově vzniklého pozemku p.č. 2/10, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
o výměře 42 m2, k.ú. Dolní Skrýchov, obec Jindřichův Hradec ve vlastnictví 
města Jindřichův Hradec za nově vzniklé pozemky p.č. 2/11, zahrada, o 
výměře 6 m2 a p.č. 2/12, zahrada o výměře 9 m2 ve společném jmění manželů 
V. a P. K., xxx, Jindřichův Hradec s tím, že manželé K. uhradí rozdíl v hodnotě 
vzájemně směňovaných nemovitostí ve výši 7.339,- Kč. 
Nově vzniklé pozemky byly zaměřeny geometrickým plánem č. 345-63/2017.  
Směnná smlouva bude uzavřena dle předloženého návrhu. 

 
 
25. Koupě pozemků p.č. 4160/108, p.č. 2391/114 a p.č. 2391/113 v k.ú. 
Jindřichův Hradec 
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Ing. B. Komínek  uvedl materiál týkající se koupě pozemků p.č. 4160/108, p.č. 
2391/114 a p.č. 2391/113 v k.ú. Jindřichův Hradec. 
 
V 16.40 hod přišel na jednání Změ JUDr.V.Pošvář – přítomno 21 členů Změ. 
 
K tomuto bodu vystoupili: 
O.Kinšt – cena je nevýhodná, je nějaký konkrétní zájemce o využití tohoto prostoru 
Ing.S.Mrvka – tato investice se v průběhu několika let vrátí, o tyto peníze město nepřijde, 
máme několik zájemců, chtějí se seriózně dohodnout, až budeme vlastníky 
PhDr.J.Pikal – fin. výbor doporučil tento nákup 
JUDr.V.Pošvář – co je hlavním důvodem nákupu  
Ing.S.Mrvka – vytvoření průmyslové zóny => podpora zaměstnanosti 
Bc.M.Kadeřábek – podporuji tuto investici, je třeba zvážit i další lokality. 
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

 
1. schvaluje 

uzavření kupní smlouvy mezi A. B., xxx, Veleslavín, 162 00 Praha a P. B., xxx, 
Veleslavín, 162 00 Praha, zastoupených na základě plných mocí JUDr. J. D. a 
L. Ž., xxx, 377 01 Jindřichův Hradec (jako prodávajícími) a městem Jindřichův 
Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec, IČ 00246875 (jako kupujícím) na 
koupi pozemků p.č. 2391/113, trvalý travní porost, o výměře 310 m2, p.č. 
2391/114, trvalý travní porost, o výměře 1109 m2 a p.č. 4160/108, orná půda, 
o výměře 46282 m2 vše obec i k.ú. Jindřichův Hradec, za celkovou kupní cenu 
15.669.500,- Kč.  
Kupní smlouva bude uzavřena dle předloženého návrhu. 
Kupní cena bude hrazena z výsledku rozpočtového hospodaření minulých let. 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 18 členů ZMě, 1 člen ZMě nesouhlasil a 2 členové 
ZMě se zdrželi hlasování.  
Usnesení číslo: 735/36Z/2018  
Koupě pozemků p.č. 4160/108, p.č.2391/114 a p.č. 2391/113 v k.ú. Jindřichův Hradec 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
uzavření kupní smlouvy mezi A. B., xxx, Veleslavín, 162 00 Praha a P. B., xxx, 
Veleslavín, 162 00 Praha, zastoupených na základě plných mocí JUDr. J. D. a 
L. Ž., xxx, 377 01 Jindřichův Hradec (jako prodávajícími) a městem Jindřichův 
Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec, IČ 00246875 (jako kupujícím) na 
koupi pozemků p.č. 2391/113, trvalý travní porost, o výměře 310 m2, p.č. 
2391/114, trvalý travní porost, o výměře 1109 m2 a p.č. 4160/108, orná půda, 
o výměře 46282 m2 vše obec i k.ú. Jindřichův Hradec, za celkovou kupní cenu 
15.669.500,- Kč.  
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Kupní smlouva bude uzavřena dle předloženého návrhu. 
Kupní cena bude hrazena z výsledku rozpočtového hospodaření minulých let. 

 
 
26. Majetkoprávní vypořádání stavby „Účelová komunikace v k.ú. Buk 
u J. Hradce“– p. Š., p. H., ZD J. Hradec, p. F. - realizace 
 
Ing. B. Komínek  uvedl materiál týkající se majetkoprávního vypořádání stavby 
„Účelová komunikace v k.ú. Buk u J. Hradce“– p. Š., p. H., ZD J. Hradec, p. F.. 
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

 
1. schvaluje 

uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené mezi městem 
Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec (jako budoucím 
kupujícím) a panem J. Š., xxx, Jindřichův Hradec (jako budoucím 
prodávajícím) na koupi části pozemku p.č. 3542, orná půda, o výměře cca 193 
m2, v k.ú. Buk u J.Hradce, obec Jindřichův Hradec, za cenu 80,- Kč/m2, dle 
předloženého návrhu. 

2. schvaluje 
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené mezi městem 
Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec (jako budoucím 
kupujícím) a panem P. H., xxx, Jindřichův Hradec (jako budoucím 
prodávajícím) na koupi části pozemku p.č. 3258, orná půda, o výměře cca 451 
m2, v k.ú. Buk u J.Hradce, obec Jindřichův Hradec, za cenu 80,- Kč/m2, dle 
předloženého návrhu. 

3. schvaluje 
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené mezi městem 
Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec (jako budoucím 
kupujícím) a Zemědělským družstvem Jindřichův Hradec, IČ 47237660, 
Nežárecká 143, Jindřichův Hradec (jako budoucím prodávajícím) na koupi 
částí pozemků p.č. 3025, orná půda, o výměře cca 130 m2, p.č. 3034, orná 
půda, o výměře cca 158 m2, p.č. 3231, orná půda o výměře cca 255 m2, p.č. 
3037, orná půda o výměře cca 233, p.č. 3244, orná půda, o výměře 89 m2 v k.ú. 
Buk u J.Hradce, obec Jindřichův Hradec, za cenu 80,- Kč/m2, dle 
předloženého návrhu. 

4. schvaluje 
uzavření Kupní smlouvy uzavřené mezi městem Jindřichův Hradec, 
Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec (jako kupujícím) a Zemědělským 
družstvem Jindřichův Hradec, IČ 47237660, Nežárecká 143, Jindřichův Hradec 
(jako prodávajícím) na koupi pozemků p.č. 3016, ostatní plocha, ostatní 
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komunikace, o výměře 143 m2 a p.č.3243/1, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 3034 m2 v k.ú. Buk u J.Hradce, obec Jindřichův 
Hradec, za celkovou kupní cenu 254.160,- Kč, dle předloženého návrhu. 
Kupní cena bude hrazena z ORJ 39. 

5. schvaluje 
uzavření     Kupní   smlouvy    uzavřené    mezi   městem   Jindřichův   Hradec, 
Klášterská    135/II,      Jindřichův    Hradec       (jako    kupujícím)    a    K.  F.,   
xxx, Jindřichův  Hradec  (jako prodávajícím) na koupi pozemků p.č. 3243/2,  
ostatní plocha,   ostatní   komunikace,  o výměře 85 m2,  p.č. 3245, ostatní 
plocha,  jiná plocha,   o výměře 206 m2 a p.č.3452, orná půda, o výměře 21 m2  
v  k. ú.   Buk  u   J. Hradce,   obec Jindřichův Hradec, za celkovou kupní cenu 
24.960,- Kč, dle předloženého návrhu. 
Kupní cena bude hrazena z ORJ 39. 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 21 členů ZMě. 

 
Usnesení číslo: 736/36Z/2018  
Majetkoprávní vypořádání stavby "Účelová komunikace v k.ú. Buk u J.Hradce" - 
p. Š., p. H., ZD J.Hradec, p. F. - realizace 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené mezi městem 
Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec (jako budoucím 
kupujícím) a panem J. Š., xxx, Jindřichův Hradec (jako budoucím 
prodávajícím) na koupi části pozemku p.č. 3542, orná půda, o výměře cca 193 
m2, v k.ú. Buk u J.Hradce, obec Jindřichův Hradec, za cenu 80,- Kč/m2, dle 
předloženého návrhu. 

2. schvaluje 
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené mezi městem 
Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec (jako budoucím 
kupujícím) a panem P. H., xxx, Jindřichův Hradec (jako budoucím 
prodávajícím) na koupi části pozemku p.č. 3258, orná půda, o výměře cca 451 
m2, v k.ú. Buk u J.Hradce, obec Jindřichův Hradec, za cenu 80,- Kč/m2, dle 
předloženého návrhu. 

3. schvaluje 
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené mezi městem 
Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec (jako budoucím 
kupujícím) a Zemědělským družstvem Jindřichův Hradec, IČ 47237660, 
Nežárecká 143, Jindřichův Hradec (jako budoucím prodávajícím) na koupi 
částí pozemků p.č. 3025, orná půda, o výměře cca 130 m2, p.č. 3034, orná 
půda, o výměře cca 158 m2, p.č. 3231, orná půda o výměře cca 255 m2, p.č. 
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3037, orná půda o výměře cca 233, p.č. 3244, orná půda, o výměře 89 m2 v k.ú. 
Buk u J.Hradce, obec Jindřichův Hradec, za cenu 80,- Kč/m2, dle 
předloženého návrhu. 

4. schvaluje 
uzavření Kupní smlouvy uzavřené mezi městem Jindřichův Hradec, 
Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec (jako kupujícím) a Zemědělským 
družstvem Jindřichův Hradec, IČ 47237660, Nežárecká 143, Jindřichův Hradec 
(jako prodávajícím) na koupi pozemků p.č. 3016, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 143 m2 a p.č.3243/1, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 3034 m2 v k.ú. Buk u J.Hradce, obec Jindřichův 
Hradec, za celkovou kupní cenu 254.160,- Kč, dle předloženého návrhu. 
Kupní cena bude hrazena z ORJ 39. 

5. schvaluje 
uzavření     Kupní   smlouvy    uzavřené    mezi   městem   Jindřichův   Hradec, 
Klášterská    135/II,      Jindřichův    Hradec       (jako    kupujícím)    a    K.  F.,   
xxx, Jindřichův  Hradec  (jako prodávajícím) na koupi pozemků p.č. 3243/2,  
ostatní plocha,   ostatní   komunikace,  o výměře 85 m2,  p.č. 3245, ostatní 
plocha,  jiná plocha,   o výměře 206 m2 a p.č.3452, orná půda, o výměře 21 m2  
v  k. ú.   Buk  u   J. Hradce,   obec Jindřichův Hradec, za celkovou kupní cenu 
24.960,- Kč, dle předloženého návrhu. 
Kupní cena bude hrazena z ORJ 39. 

 
 
27. Účelová komunikace k.ú. Děbolín a k.ú. Buk u J. Hradce – směna 
pozemků p. E.- záměr 
 
Ing. B. Komínek  uvedl materiál týkající se účelové komunikace k.ú. Děbolín a k.ú. 
Buk u J. Hradce – směna pozemků p. E.. 
 
JUDr.T.Vytiska – omluven z jednání ZMě z vážných rodinných důvodů. 
 
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
záměr směnit pozemky ve vlastnictví města Jindřichův Hradec: 
- p. č.  3460,  ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,   o  výměře  242  m2  v obci i 
k.ú. Jindřichův Hradec, 
- část  p. č. 271/8,   orná  půda,   o výměře  cca  1010  m2,   v k. ú. Horní Žďár u 
J.Hradce, obec J. Hradec  za pozemky ve vlastnictví pana J.E., bytem xxx 
Lochkov, 154 00 Praha 5: 
- p.č. 3836, orná půda, o výměře 654 m2, v k.ú. Děbolín, obec J.Hradec 
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- p.č. 3837, orná půda, o výměře 105 m2, v k.ú. Děbolín, obec J.Hradec 
- část  p. č. 3564,  orná půda,  o  výměře  cca  13 m2, v k.ú. Buk u J.Hradce, obec 
J.Hradec 
- část  p. č. 3206,   orná  půda, o výměře cca 118 m2, v k.ú. Buk u J.Hradce, obec 
J.Hradec 
- p. č. 3563,   ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 215 m2,v k.ú. Buk u 
J.Hradce, obec J.Hradec 
- p. č. 3203,  ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 147 m2, v k.ú. Buk u 
J.Hradce, obec J.Hradec 
za těchto podmínek: 
- směna   bude   provedena   o  stejných   výměrách   vzájemně    směňovaných 
pozemků bez finančního vyrovnání 
- na pozemek  p. č. 271/8  v k. ú.   Horní Žďár u J.Hradce je uzavřena nájemní 
smlouva  na  dobu  neurčitou  s jednoroční  výpovědní lhůtou k 1.10. běžného 
roku 
- pozemek  p. č.  3460  je  zatížen  věcným   břemenem   vedení  a  provozování 
distribuční soustavy kabelu NN dle GP č. 3978-194/2010  
- směňované  části  pozemků   budou   zaměřeny   geometrickým   plánem   po 
dokončení  stavby   „Účelová komunikace k.ú. Buk a Matná“ a stavby 
„Účelová komunikace k.ú. Děbolín“ 
- trvalá  změna  poměrů,   kdy  by  nebylo  možné  požadovat  platné uzavření 
směnné smlouvy, např. neprovedení stavby „Účelová komunikace  k. ú.  Buk 
a Matná“ a stavby „Účelová komunikace k.ú. Děbolín“,  je  důvodem  
k ukončení platnosti směnné smlouvy. 

 
 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 21 členů Změ. 

 
 
 
Usnesení číslo: 737/36Z/2018  
Účelová komunikace k.ú. Děbolín a k.ú. Buk u J.Hradce – směna pozemků p. E. – 
záměr  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
záměr směnit pozemky ve vlastnictví města Jindřichův Hradec: 
- p. č.  3460,  ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,   o  výměře  242  m2  v obci i 
k.ú. Jindřichův Hradec, 
- část  p. č. 271/8,   orná  půda,   o výměře  cca  1010  m2,   v k. ú. Horní Žďár u 
J.Hradce, obec J. Hradec  za pozemky ve vlastnictví pana J. E., xxx, Lochkov, 
154 00 Praha 5: 
- p.č. 3836, orná půda, o výměře 654 m2, v k.ú. Děbolín, obec J.Hradec 
- p.č. 3837, orná půda, o výměře 105 m2, v k.ú. Děbolín, obec J.Hradec 
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- část  p. č. 3564,  orná půda,  o  výměře  cca  13 m2, v k.ú. Buk u J.Hradce, obec 
J.Hradec 
- část  p. č. 3206,   orná  půda, o výměře cca 118 m2, v k.ú. Buk u J.Hradce, obec 
J.Hradec 
- p. č. 3563,   ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 215 m2,v k.ú. Buk u 
J.Hradce, obec J.Hradec 
- p. č. 3203,  ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 147 m2, v k.ú. Buk u 
J.Hradce, obec J.Hradec 
za těchto podmínek: 
- směna   bude   provedena   o  stejných   výměrách   vzájemně    směňovaných 
pozemků bez finančního vyrovnání 
- na pozemek  p. č. 271/8  v k. ú.   Horní Žďár u J.Hradce je uzavřena nájemní 
smlouva  na  dobu  neurčitou  s jednoroční  výpovědní lhůtou k 1.10. běžného 
roku 
- pozemek  p. č.  3460  je  zatížen  věcným   břemenem   vedení  a  provozování 
distribuční soustavy kabelu NN dle GP č. 3978-194/2010  
- směňované  části  pozemků   budou   zaměřeny   geometrickým   plánem   po 
dokončení  stavby   „Účelová komunikace k.ú. Buk a Matná“ a stavby 
„Účelová komunikace k.ú. Děbolín“ 
- trvalá  změna  poměrů,   kdy  by  nebylo  možné  požadovat  platné uzavření 
směnné smlouvy, např. neprovedení stavby „Účelová komunikace  k. ú.  Buk 
a Matná“ a stavby „Účelová komunikace k.ú. Děbolín“,  je  důvodem  
k ukončení platnosti směnné smlouvy. 

 
 
28. Majetkoprávní vypořádání k pozemku p.č. 3526/208 na Jižním 
svahu – změna záměru 
 
Ing. B. Komínek  uvedl materiál týkající se majetkoprávního vypořádání k pozemku 
p.č. 3526/208 na Jižním svahu. 
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

 
1. mění 

usnesení Změ č. 611/29Z/2017 ze dne 31.5.2017, které bude nově znít: 
 
schvaluje  
přijetí záměru prodat část pozemku p.č. 3526/283 označeného jako díl „a“ o 
výměře 1 m2 a část pozemku p.č. 3526/291 označeného jako díl „b“ o výměře 
0,18 m2, obec i k.ú. Jindřichův Hradec, za cenu 990,- Kč včetně DPH, 
manželům Ing. J. a J. B., bytem xxx, 100 00 Praha 10 – Strašnice. 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 21 členů Změ. 
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Usnesení číslo: 738/36Z/2018  
Majetkoprávní vypořádání k pozemku p.č. 3526/208 na Jižním svahu – změna 
záměru 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. mění 
usnesení Změ č. 611/29Z/2017 ze dne 31.5.2017, které bude nově znít: 
 
schvaluje  
přijetí záměru prodat část pozemku p.č. 3526/283 označeného jako díl „a“ o 
výměře 1 m2 a část pozemku p.č. 3526/291 označeného jako díl „b“ o výměře 
0,18 m2, obec i k.ú. Jindřichův Hradec, za cenu 990,- Kč včetně DPH, 
manželům Ing. J. a J. B., bytem Mukařovská 1570/21, 100 00 Praha 10 – 
Strašnice. 

 
 
29. Místní komunikace Dolní Skrýchov – směna pozemků p. K. – 
záměr 
 
Ing. B. Komínek  uvedl materiál týkající se místní komunikace Dolní Skrýchov – 
směna pozemků p. K.. 
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

 
1. schvaluje 

záměr směnit pozemek ve vlastnictví města Jindřichův Hradec p.č. 3832/1, 
orná půda, o výměře 716 m2, k.ú. Dolní Radouň za pozemek ve vlastnictví 
pana V. K., bytem xxx, p.č. 111/7, ostatní plocha, ostatní komunikace, o 
výměře 205 m2, k.ú. Dolní Skrýchov, za těchto podmínek: 
- směna bude provedena s finančním doplatkem města ve výši 36 930,-- Kč  
- náklady se smlouvou spojené uhradí každý ½. 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 20 členů Změ, 1 člen Změ se zdržel hlasování. 

 
Usnesení číslo: 739/36Z/2018  
Místní komunikace Dolní Skrýchov – směna pozemků p. K. – záměr  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
záměr směnit pozemek ve vlastnictví města Jindřichův Hradec p.č. 3832/1, 
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orná půda, o výměře 716 m2, k.ú. Dolní Radouň za pozemek ve vlastnictví 
pana V. K., bytem xxx, p.č. 111/7, ostatní plocha, ostatní komunikace, o 
výměře 205 m2, k.ú. Dolní Skrýchov, za těchto podmínek: 
- směna bude provedena s finančním doplatkem města ve výši 36 930,-- Kč  
- náklady se smlouvou spojené uhradí každý ½. 

 
 
30. Darovací smlouva – sítě Buk (xxx, xxx) 
 
Ing. B. Komínek  uvedl materiál týkající se darovací smlouvy – sítě Buk (M., P.). 
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

 
1. schvaluje 

uzavření darovací smlouvy, dle předloženého návrhu, mezi městem 
Jindřichův Hradec (jako obdarovaný) aj. M. a R. M. oba bytem xxx, Jindřichův 
Hradec a J.  P. a I. P. oba bytem xxx, Jindřichův Hradec (jako dárci) na 
darování inženýrských sítí uložených v pozemcích p.č. 1394/1, 101/1, 101/2, 
1326/1 a 62/2, vše obec Jindřichův Hradec, k.ú. Buk u Jindřichova Hradce. 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 21 členů Změ. 

 
Usnesení číslo: 740/36Z/2018  
Darovací smlouva – sítě Buk (M., P.) 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
uzavření darovací smlouvy, dle předloženého návrhu, mezi městem 
Jindřichův Hradec (jako obdarovaný) a J. M. a R. M. oba bytem xxx, 
Jindřichův Hradec aj. P. a I. P. oba bytem xxx, Jindřichův Hradec (jako dárci) 
na darování inženýrských sítí uložených v pozemcích p.č. 1394/1, 101/1, 
101/2, 1326/1 a 62/2, vše obec Jindřichův Hradec, k.ú. Buk u Jindřichova 
Hradce. 

 
 
31. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2018 – Služby 
města Jindřichův Hradec s.r.o. 
 
Ing. B. Komínek  uvedl materiál týkající se veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace pro rok 2018 – Služby města Jindřichův Hradec s.r.o.. 
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Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

 
1. schvaluje 

uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace se společností Služby 
města Jindřichův Hradec s.r.o., IČ: 26043335, se sídlem Jiráskovo předměstí 
1007/III, J. Hradec, jejichž předmětem je poskytnutí dotace na rok 2018 ve výši 
dle schváleného rozpočtu města Jindřichův Hradec pro rok 2018, dle 
předloženého návrhu. 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 21 členů Změ. 

 
Usnesení číslo: 741/36Z/2018  
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2018 – Služby města 
Jindřichův Hradec s.r.o. 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace se společností Služby 
města Jindřichův Hradec s.r.o., IČ: 26043335, se sídlem Jiráskovo předměstí 
1007/III, J. Hradec, jejichž předmětem je poskytnutí dotace na rok 2018 ve výši 
dle schváleného rozpočtu města Jindřichův Hradec pro rok 2018, dle 
předloženého návrhu. 

32. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva města Jindřichův Hradec 
přijatých v druhém pololetí roku 2017 
 
Ing. S. Mrvka  uvedl materiál týkající se zprávy o plnění usnesení Zastupitelstva 
města Jindřichův Hradec přijatých v druhém pololetí roku 2017. 
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

 
1. bere na vědomí 

zprávu  o  plnění  přijatých  usnesení   Zastupitelstva města Jindřichův Hradec 
v druhém pololetí roku 2017. 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 20 členů Změ, 1 člen Změ nehlasoval. 

 
Usnesení číslo: 742/36Z/2018  
Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva města Jindřichův Hradec přijatých 
v druhém pololetí roku 2017 
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Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
zprávu  o  plnění  přijatých  usnesení   Zastupitelstva města Jindřichův Hradec 
v druhém pololetí roku 2017. 

 
 
33. Zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva města Jindřichův Hradec 
za rok 2017 
 
Ing. S. Mrvka  uvedl materiál týkající se zprávy o činnosti výborů Zastupitelstva 
města Jindřichův Hradec za rok 2017. 
 
K tomuto bodu vystoupili: 
Ing.M.Kukačka – navrhl uložit předsedům jedn.komisí, aby termíny jednání komisí zasílali  
v časovém předstihu 
Ing.S.Mrvka – podpořil tuto připomínku.  
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

 
1. bere na vědomí 

„Zprávu  o  činnosti  výborů  Zastupitelstva  města  Jindřichův  Hradec  za rok 
2017“ 

2. ukládá 
volebním stranám, které jsou zastoupeny v Zastupitelstvu města Jindřichův 
Hradec, aby zhodnotily účast jimi delegovaných členů na jednáních výborů 
Zastupitelstva města Jindřichův Hradec a přijaly opatření ke zvýšení účasti. 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 21 členů ZMě. 

 
Usnesení číslo: 743/36Z/2018  
Zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva města Jindřichův Hradec za rok 2017 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
„Zprávu  o  činnosti  výborů  Zastupitelstva  města  Jindřichův  Hradec  za rok 
2017“ 

2. ukládá 
volebním stranám, které jsou zastoupeny v Zastupitelstvu města Jindřichův 
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Hradec, aby zhodnotily účast jimi delegovaných členů na jednáních výborů 
Zastupitelstva města Jindřichův Hradec a přijaly opatření ke zvýšení účasti. 

 
 
 
34. Zpráva o činnosti komisí Rady města Jindřichův Hradec za rok 2017 
 
Ing. S. Mrvka  uvedl materiál týkající se zprávy o činnosti komisí Rady města 
Jindřichův Hradec za rok 2017. 
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

 
1. bere na vědomí 

„Zprávu o činnosti komisí Rady města Jindřichův Hradec za rok 2017“ 

2. ukládá 
volebním stranám, které jsou zastoupeny v Zastupitelstvu města Jindřichův 
Hradec, aby zhodnotily účast jimi delegovaných členů na jednáních komisí 
Rady města Jindřichův Hradec a přijaly opatření ke zvýšení účasti. 

 
 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 21 členů ZMě. 

 
Usnesení číslo: 744/36Z/2018  
Zpráva o činnosti komisí Rady města Jindřichův Hradec za rok 2017 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
„Zprávu o činnosti komisí Rady města Jindřichův Hradec za rok 2017“ 

2. ukládá 
volebním stranám, které jsou zastoupeny v Zastupitelstvu města Jindřichův 
Hradec, aby zhodnotily účast jimi delegovaných členů na jednáních komisí 
Rady města Jindřichův Hradec a přijaly opatření ke zvýšení účasti. 

 
 
 
35. Místní komunikace D. Skrýchov – návrhy smluv o smlouvách 
budoucích kupních na části pozemků p.č. 93/5 a 101/2 v k.ú. D. 
Skrýchov 
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Ing. B. Komínek uvedl materiál týkající se místní komunikace D. Skrýchov – návrh 
smluv o smlouvách budoucích kupních na části pozemků p.č. 93/5 a 101/2 v k.ú. D. 
Skrýchov. 
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

 
1. schvaluje 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemku p.č. 93/5 v k.ú. 
Dolní Skrýchov mezi Městem Jindřichův Hradec a paní Mgr. D. K., trvale 
bytem xxx, 37701 Jindřichův Hradec, dle předloženého návrhu 

2. schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemku p.č. 101/2 v k.ú. 
Dolní Skrýchov mezi Městem Jindřichův Hradec a panem J. B., trvale bytem 
xxx, 37701 Jindřichův Hradec, dle předloženého návrhu. 

 
 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 21 členů ZMě. 
 
 
 
Usnesení číslo: 745/36Z/2018  
Místní komunikace D. Skrýchov - návrhy smluv o smlouvách budoucích kupních 
na části pozemků p.č. 93/5 a 101/2 v k.ú. D. Skrýchov 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemku p.č. 93/5 v k.ú. 
Dolní Skrýchov mezi Městem Jindřichův Hradec a paní Mgr. D. K., trvale 
bytem xxx, 37701 Jindřichův Hradec, dle předloženého návrhu 

2. schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemku p.č. 101/2 v k.ú. 
Dolní Skrýchov mezi Městem Jindřichův Hradec a panem J. B., trvale bytem 
xxx, 37701 Jindřichův Hradec, dle předloženého návrhu. 

 
 

36. Místní komunikace D. Skrýchov – návrh kupní smlouvy na 
pozemek parc.č. 93/9 v k.ú. Dolní Skrýchov 
 
Ing. B. Komínek  uvedl materiál týkající se místní komunikace D. Skrýchov – návrh 
kupní smlouvy na pozemek parc.č. 93/9 v k.ú. Dolní Skrýchov. 
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Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

 
1. schvaluje 

uzavření kupní smlouvy na pozemek parc. č. 93/9 v k.ú. Dolní Skrýchov mezi 
Městem Jindřichův Hradec a spoluvlastníky pozemku paní M. H., trvale 
bytem xxx, 66441 Troubsko, a panem K. N., trvale bytem xxx, 37701 Jindřichův 
Hradec, dle předloženého návrhu. 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 21 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 746/36Z/2018  
Místní komunikace D. Skrýchov - návrh kupní smlouvy na pozemek parc. č. 93/9 v 
k.ú. Dolní Skrýchov 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
uzavření kupní smlouvy na pozemek parc. č. 93/9 v k.ú. Dolní Skrýchov mezi 
Městem Jindřichův Hradec a spoluvlastníky pozemku paní M. H., trvale 
bytem xxx, 66441 Troubsko, a panem K. N., trvale bytem xxx, 37701 Jindřichův 
Hradec, dle předloženého návrhu. 

 
 

37. Místní komunikace D. Skrýchov – návrh smlouvy o smlouvě 
budoucí kupní na části pozemků parc.č. 91, 93/11 a st. 10 v k.ú. Dolní 
Skrýchov 
 
Ing. B. Komínek  uvedl materiál týkající se místní komunikace D. Skrýchov – návrh 
smlouvy o smlouvě budoucí kupní na části pozemků parc.č. 91, 93/11 a st. 10 v k.ú. 
Dolní Skrýchov. 
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

 
1. schvaluje 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na části pozemků p.č. 91, 93/11 a 
st. 10 v k.ú. Dolní Skrýchov mezi Městem Jindřichův Hradec a panem K. N., 
trvale bytem xxx, 37701 Jindřichův Hradec, dle předloženého návrhu. 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 21 členů ZMě. 
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Usnesení číslo: 747/36Z/2018  
Místní komunikace D. Skrýchov - návrh smlouvy o smlouvě budoucí kupní na 
části pozemků parc. č. 91, 93/11 a st.10 v k.ú. Dolní Skrýchov 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na části pozemků p.č. 91, 93/11 a 
st. 10 v k.ú. Dolní Skrýchov mezi Městem Jindřichův Hradec a panem K. N., 
trvale bytem xxx, 37701 Jindřichův Hradec, dle předloženého návrhu. 

 
 

38. Majetkoprávní vypořádání stavby „Účelová komunikace v k.ú. Buk 
u J. Hradce“ – Ing. V., manželé M. – realizace a záměr 
 
Ing. B. Komínek  uvedl materiál týkající se majetkoprávního vypořádání stavby 
„Účelová komunikace v k.ú. Buk u J.Hradce“ – Ing. V., manželé M.. 
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

 
1. schvaluje 

uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené mezi městem 
Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec (jako budoucím 
kupujícím) a panem Ing. P. V., xxx, Jindřichův Hradec (jako budoucím 
prodávajícím) na koupi části pozemku p.č. 3224, orná půda, o výměře cca 133 
m2, v k.ú. Buk u J.Hradce, obec Jindřichův Hradec, za cenu 80,- Kč/m2, dle 
předloženého návrhu. 

2. schvaluje 
záměr směnit část pozemku ve vlastnictví města Jindřichův Hradec p.č. 3573, 
orná půda, o výměře cca 735 m2, v obci Jindřichův Hradec, k.ú. Buk u 
J.Hradce za pozemek v SJM Ing. O. M. a Ing. M. M., oba bytem xxx,  
Jindřichův Hradec část p.č. 3500, orná půda, o výměře 148 m2 a část pozemku 
ve vlastnictví Ing. O. M., bytem xxx, Jindřichův Hradec část p.č. 3700, orná 
půda o výměře cca 1300 m2 v obci Jindřichův Hradec, k.ú. Buk u J.Hradce,  
za těchto podmínek: 
- směna bude provedena bez finančního vyrovnání 
- směňované části pozemků budou zaměřeny geometrickým plánem po 
dokončení stavby "Účelová komunikace k.ú. Buk u J.Hradce"  
- trvalá změna poměrů, kdy by nebylo možné požadovat platné uzavření 
směnné smlouvy, např. neprovedení stavby "Účelová komunikace k.ú. Buk u 
J.Hradce" je důvodem k ukončení platnosti směnné smlouvy. 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 21 členů ZMě. 
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Usnesení číslo: 748/36Z/2018  
Majetkoprávní vypořádání stavby "Účelová komunikace v k.ú. Buk u J. Hradce" - 
Ing.V., manželé M. - realizace a záměr 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené mezi městem 
Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec (jako budoucím 
kupujícím) a panem Ing. P. V., xxx, Jindřichův Hradec (jako budoucím 
prodávajícím) na koupi části pozemku p.č. 3224, orná půda, o výměře cca 133 
m2, v k.ú. Buk u J.Hradce, obec Jindřichův Hradec, za cenu 80,- Kč/m2, dle 
předloženého návrhu. 

2. schvaluje 
záměr směnit část pozemku ve vlastnictví města Jindřichův Hradec p.č. 3573, 
orná půda, o výměře cca 735 m2, v obci Jindřichův Hradec, k.ú. Buk u 
J.Hradce za pozemek v SJM Ing. O. M. a Ing. M.M., oba bytem xxx, Jindřichův 
Hradec část p.č. 3500, orná půda, o výměře 148 m2 a část pozemku ve 
vlastnictví Ing. O. M., bytem xxx, Jindřichův Hradec část p.č. 3700, orná půda 
o výměře cca 1300 m2 v obci Jindřichův Hradec, k.ú. Buk u J.Hradce,  
za těchto podmínek: 
- směna bude provedena bez finančního vyrovnání 
- směňované části pozemků budou zaměřeny geometrickým plánem po 
dokončení stavby "Účelová komunikace k.ú. Buk u J.Hradce"  
- trvalá změna poměrů, kdy by nebylo možné požadovat platné uzavření 
směnné smlouvy, např. neprovedení stavby "Účelová komunikace k.ú. Buk u 
J.Hradce" je důvodem k ukončení platnosti směnné smlouvy. 

 
 
V 17.20 hod. vyhlásil pan starosta Ing. S. Mrvka dvacetiminutovou přestávku. 
 
 
39. Diskuze + interpelace členů ZMě 
 
 
V diskuzi a v interpelacích vystoupili: 
 
Ing.S.Mrvka – jednání SMO – novela zákona o registru a vkládání údajů do těchto registrů, 

dojde k anonymizaci těchto údajů 
 
Mgr.V.Burian -  pozval přítomné zastupitele na besedu dne 23.3.2018 od 18.00 hod. 

s názvem „Pilot - kosmonaut Oldřichem Pelčák“. 
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40. Závěr 
                                                                                                                                    

36. zasedání Zastupitelstva města J. Hradec bylo skončeno v 17.50 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
         v.r. 
                                                                                   Ing. Stanislav   M r v k a 
                                                                                             starosta města 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé:    p. Ing. Vladislav   M i c h a l e c                         v.r. 
 
                           datum ověření zápisu                                        …………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
                           p. Ing. Jan  M l č á k,  MBA                               v.r. 
 

                           datum ověření zápisu                                         .………………………….. 
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Zapsala: D. Matějková 

V Jindřichově Hradci dne 28. února 2018 


