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ZZ   ÁÁ   PP   II   SS   
 

z  3 7 .  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 .   b  ř  e  z  n  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:                    19       členů ZMě 
Nepřítomni:                 2       členové ZMě 
Omluveno:                    6       členů  ZMě                                          Celkem 27 členů ZMě 
 
 
Zapisovatelkou jednání byla pověřena pracovnice Městského úřadu J. Hradec p. 
Dagmar Matějková.  
 
V 16.06 hod. se dostavil na jednání ZMě JUDr.V.Pošvář – přítomno 20 členů ZMě. 
 

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

1. schvaluje 
návrhovou komisi ve složení: 
- Petr Spatzierer - mluvčí 
- Anna Vymětalová 
- JUDr. Tomeš Vytiska 
 
ověřovatele zápisu ve složení: 
- Jaroslav Beran 
- PhDr. Jaroslav Pikal. 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 19 členů ZMě. 
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Usnesení číslo: 749/37Z/2018  
Schválení návrhové komise a ověřovatelů zápisu 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
návrhovou komisi ve složení: 
- Petr Spatzierer - mluvčí 
- Anna Vymětalová 
- JUDr. Tomeš Vytiska 
 
ověřovatele zápisu ve složení: 
- Jaroslav Beran 
- PhDr. Jaroslav Pikal. 

 

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

1. schvaluje 
předložený program jednání. 

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

Usnesení číslo: 750/37Z/2018  
Schválení předloženého programu 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
předložený program jednání. 

 

 
4. Revokace usnesení Zastupitelstva města č. 697/35Z/2017, návrh 
darovací smlouvy-bezúplatný převod movitých věcí České republice-
Krajskému ředitelství policie Jihočeského kraje 
 
Ing. P. Blížilová uvedla materiál týkající se revokace usnesení Zastupitelstva města č. 
697/35Z/2017, návrhu darovací smlouvy-bezúplatný převod movitých věcí České 
republice-Krajskému ředitelství policie Jihočeského kraje. 
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Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. revokuje 
Usnesení Zastupitelstva města J.Hradec č. 697/35Z/2017 ze dne 20.12.2017 

2. schvaluje 
darování movitého majetku uvedeného v příloze č. 1 darovací smlouvy České 
republice-Krajskému ředitelství policie Jihočeského kraje, se sídlem Lannova 
193/26, České Budějovice 

3. schvaluje 
uzavření Darovací smlouvy mezi Městem Jindřichův Hradec, Klášterská 
135/II, J.Hradec, IČ 00246875 a Českou republikou-Krajským ředitelstvím 
policie Jihočeského kraje, Lannova 193/26, České Budějovice, IČ 75151511 dle 
předloženého návrhu. 

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

Usnesení číslo: 751/37Z/2018  
Revokace usnesení Zastupitelstva města č. 697/35Z/2017, návrh darovací smlouvy-
bezúplatný převod movitých věcí České republice- Krajskému ředitelství policie 
Jihočeského kraje  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. revokuje 
Usnesení Zastupitelstva města J.Hradec č. 697/35Z/2017 ze dne 20.12.2017 

2. schvaluje 
darování movitého majetku uvedeného v příloze č. 1 darovací smlouvy České 
republice-Krajskému ředitelství policie Jihočeského kraje, se sídlem Lannova 
193/26, České Budějovice 

3. schvaluje 
uzavření Darovací smlouvy mezi Městem Jindřichův Hradec, Klášterská 
135/II, J.Hradec, IČ 00246875 a Českou republikou-Krajským ředitelstvím 
policie Jihočeského kraje, Lannova 193/26, České Budějovice, IČ 75151511 dle 
předloženého návrhu. 
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5. Návrh na poskytnutí finančních dotací na podporu volnočasových 
aktivit dětí a mládeže z rozpočtu města J. Hradec na rok 2018 
 
Ing. B. Komínek uvedl materiál týkající se návrhu na poskytnutí finančních dotací na 
podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže z rozpočtu města J. Hradec na rok 
2018. 
 
V 16.12 hod. se dostavil na jednání ZMě Mgr. Vladimír Prokýšek – přítomno 21 členů ZMě. 
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
poskytnutí finančních příspěvků z ORJ 14 - Odbor školství z Dotačního 
programu města Jindřichův Hradec na podporu volnočasových aktivit dětí a 
mládeže v roce 2018 ve výši dle předloženého návrhu uvedeného v příl. č. 3 
organizacím, které se zabývají volnočasovými aktivitami dětí a mládeže, u 
nichž požadovaná částka přesahuje 50 tis. Kč 

2. ukládá 
Odboru školství, mládeže a tělovýchovy sepsat příslušné smlouvy. 

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

Usnesení číslo: 752/37Z/2018  
Návrh na poskytnutí finančních dotací na podporu volnočasových aktivit dětí a 
mládeže z rozpočtu města J. Hradec na rok 2018 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
poskytnutí finančních příspěvků z ORJ 14 - Odbor školství z Dotačního 
programu města Jindřichův Hradec na podporu volnočasových aktivit dětí a 
mládeže v roce 2018 ve výši dle předloženého návrhu uvedeného v příl. č. 3 
organizacím, které se zabývají volnočasovými aktivitami dětí a mládeže, u 
nichž požadovaná částka přesahuje 50 tis. Kč 

2. ukládá 
Odboru školství, mládeže a tělovýchovy sepsat příslušné smlouvy. 
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6. Návrh na poskytnutí finančních dotací na činnost sportovním a 
tělovýchovným organizacím z rozpočtu města Jindřichův Hradec na 
rok 2018 
 
Ing. B. Komínek uvedl materiál týkající se návrhu na poskytnutí finančních dotací na 
činnost sportovním a tělovýchovným organizacím z rozpočtu města Jindřichův 
Hradec na rok 2018. 
 
K tomuto bodu vystoupili: 
 
p.O.Kinšt – oznámil střet zájmů v bodě č. 6 
p.R. Kvitský – oznámil střet zájmů v bodě č. 6 
p.V. Svoboda – HC Střelci – poděkoval městu za podporu spolku, dále podal zprávu o tom, 
jak bylo naloženo s poskytnutými fin.prostředky. Spolek se rozrostl o další členy, viz výroční 
zpráva spolku.  
p.P.Šachl – organizátor sport.činnosti v HC Střelci – poreferoval o klubové činnosti za 
poslední 4 roky, 152 aktivních hráčů v mládežnických kategoriích, nesmyslnost více 
hokejových klubů 
p.H.Mácha – prezentoval činnost HC Střelci – v JH jsou 4 zaregistrované hokej.kluby, z toho  
soukromý projekt p.Z.Ondřeje. Dotýká se ho, jak odbor školství rozděluje fin.prostředky 
p.Z.Ondřej – reagoval na vystoupení předchozích řečníků – odešel od Střelců, protože chtěl 
jiný systém, nějaká pravidla. Spolupracuje pouze s obcemi. Fin.prostředky mají být určeny  
na účel projektu. Hlavním problémem, jediným, je hokej jako takový. Iniciativa a dohoda by 
měla vzejít ze všech stran (Střelci HC Vajgar a město) 
p.H.Mácha – je dobré spojení, ale je rozpětí 110 – 120 tis.Kč. Nyní je navrhováno více, ale 
proč tu není nějaká rovina 
Ing.S.Mrvka – doplnil důvodovou zprávu, veškeré dotace jsou nenárokové částky, od 
hokejistů nepadla jedna zásadní věc – mládeži je každá hodina ledu dotována o 600 Kč, jako 
jediný sport. Návrh odb. ŠMT – je to prostý obyčejný součet, který byl předložen do 
grant.programu,  situace byla stejná jako v předchozím roce, snad i horší, jestli nedojde 
k dohodě, bude od poloviny roku situace ještě horší – kapacita Zimního stadionu. Je třeba 
hledat cestu dohody mezi jednotl.kluby.  
JUDr.T.Vytiska – bylo by na místě kluby spojit, pokud se nedomluví, neměly by nic dostat. 
Podporujeme jenom rivalitu mezi dětmi 
p.J.Beran – grant.program je dobrý. Pokud padají čísla, musí být doložitelná. Navrhuje, že se 
znova stane prostředníkem a očekává návrhy v termínu 14 dnů na schůzku ohledně sloučení 
hokej. klubů. Očekává kulturní vystoupení zástupců hokej. klubů 
Mgr.V.Burian – nikomu nestraním, vystupuji jako zástupce SNK ED, požádal SMJH o  
vyúčtování ledů. Nikdy nebude nikdo spokojen. Nezávisle došli k závěru, že kluby by se měly 
sjednotit. Přednáší stanovisko SNK ED– PROTINÁVRH – u HC Vajgar ponížit na částku 
350 tis.Kč a 90 tis.Kč přidat Střelcům             
Ing.S.Mrvka –  přednáší návrh na usnesení: 
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1. schvaluje 
hlasování po jednotlivých opatřeních 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 19 členů ZMě, 2 členové ZMě nehlasovali. 

2. schvaluje 
poskytnutí finanční dotace z ORJ 14 - Odbor školství z Dotačního programu 
města Jindřichův Hradec na podporu sportu v roce 2018 v Opatření č. 1 ve 
výši dle předloženého návrhu uvedeného v Příloze č. 3 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 18 členů ZMě, 3 členové ZMě se zdrželi 
hlasování. 

3. schvaluje 
poskytnutí finančních dotací z ORJ 14 - Odbor školství z Dotačního programu 
města Jindřichův Hradec na podporu sportu v roce 2018 v Opatření č. 2 ve 
výši dle upraveného návrhu, kterým se mění výše poskytnuté dotace na 
částku 350 000 Kč u bodu č. 2 Opatření č. 2 Přílohy č. 3 a výše poskytnuté 
dotace na částku 1 140 000 Kč u bodu č. 3 Opatření č. 2 Přílohy č. 3 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 14 členů ZMě, 6 členů ZMě se zdrželo hlasování a 
1 člen ZMě nehlasoval. 

4. schvaluje 
poskytnutí finančních dotací z ORJ 14 - Odbor školství z Dotačního programu 
města Jindřichův Hradec na podporu sportu v roce 2018 v Opatření č. 4 ve 
výši dle předloženého návrhu uvedeného v Příloze č. 3 

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. 

5. schvaluje 
poskytnutí finančních dotací z ORJ 14 - Odbor školství z Dotačního programu 
města Jindřichův Hradec na podporu sportu v roce 2018 v Opatření č. 5 ve 
výši dle předloženého návrhu uvedeného v Příloze č. 3 

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

6. ukládá 
Odboru školství, mládeže a tělovýchovy sepsat příslušné 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: 753/37Z/2018  
Návrh na poskytnutí finančních dotací na činnost sportovním a tělovýchovným 
organizacím z rozpočtu města Jindřichův Hradec na rok 2018 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
hlasování po jednotlivých opatřeních. 

2. schvaluje 
poskytnutí finanční dotace z ORJ 14 - Odbor školství z Dotačního programu 
města Jindřichův Hradec na podporu sportu v roce 2018 v Opatření č. 1 ve 
výši dle předloženého návrhu uvedeného v Příloze č. 3. 

3. schvaluje 
poskytnutí finančních dotací z ORJ 14 - Odbor školství z Dotačního programu 
města Jindřichův Hradec na podporu sportu v roce 2018 v Opatření č. 2 ve 
výši dle upraveného návrhu, kterým se mění výše poskytnuté dotace na 
částku 350 000 Kč u bodu č. 2 Opatření č. 2 Přílohy č. 3 a výše poskytnuté 
dotace na částku 1 140 000 Kč u bodu č. 3 Opatření č. 2 Přílohy č. 3. 

4. schvaluje 
poskytnutí finančních dotací z ORJ 14 - Odbor školství z Dotačního programu 
města Jindřichův Hradec na podporu sportu v roce 2018 v Opatření č. 4 ve 
výši dle předloženého návrhu uvedeného v Příloze č. 3 

5. schvaluje 
poskytnutí finančních dotací z ORJ 14 - Odbor školství z Dotačního programu 
města Jindřichův Hradec na podporu sportu v roce 2018 v Opatření č. 5 ve 
výši dle předloženého návrhu uvedeného v Příloze č. 3 

6. ukládá 
Odboru školství, mládeže a tělovýchovy sepsat příslušné smlouvy. 

 
 
 

7. Rozmístění státní dotace a příspěvky města v Programu regenerace 
MPR Jindřichův Hradec na rok 2018 
 
Ing. B. Komínek uvedl materiál týkající se rozmístění státní dotace a příspěvky města 
v Programu regenerace MPR Jindřichův Hradec na rok 2018. 
 
V 17.18 hod. odešel z jednání ZMě MUDr.J.Rytíř – přítomno 20 členů ZMě. V 17.20 hod. se 
vrátil na jednání ZMě MUDr.J.Rytíř – přítomno 21 členů ZMě. 
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K tomuto bodu vystoupila: 
MgA.S.Langrová – oznámila střet zájmů v bodě č. 7 – dům čp. 138/I. 
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
rozmístění státní dotace pro Program regenerace MPR J. Hradec na rok 2018, 
celkem 2 170tis. Kč takto: 
a) 200 tis. Kč městu Jindřichův Hradec, na opravu ohradní zdi západního 
dvora bývalé jezuitské koleje čp. 20/I  
b) 287 tis. Kč vlastníkům domu čp. 138/I na restaurování sgrafit 
c) 100 tis. Kč vlastníkovi domu čp. 6/I na opravu oken  
d) 184 tis. Kč římskokatolické farnosti - proboštství Jindřichův Hradec na 
opravu venkovního schodiště kostela Nanebevzetí Panny Marie 
e) 942 tis. Kč městu Jindřichův Hradec, na opravu střechy a balustrády domu 
čp. 174/I 
f) 55 tis. Kč vlastníkům tzv. Posíkovy bašty u čp. 108/I na opravu 
mezihradební zdi, studny a komína bašty  
g) 70 tis. Kč vlastníkovi domu čp. 66/I na opravu fasády a střechy 
h) 52 tis. Kč vlastníkovi domu čp. 8/IV, na opravu schodů a dveří  
i) 95 tis. Kč vlastníkovi domu čp. 98/I na opravu fasády  
k)185 tis. Kč vlastníkovi domu čp. 99/I na opravu fasády, oken a terasy 

2. schvaluje 
poskytnutí příspěvku města vlastníkům památek na rok 2018 v celkové výši 
163 tis. Kč takto: 
a) 25 tis. Kč vlastníkovi domu čp. 6/I na opravu oken 
b) 37 tis. Kč 184 tis. Kč římskokatolické farnosti - proboštství Jindřichův 
Hradec na opravu venkovního schodiště kostela Nanebevzetí Panny Marie 
c) 13 tis. Kč vlastníkům tzv. Posíkovy bašty u čp. 108/I na opravu 
mezihradební zdi, studny a komína bašty 
d) 15 tis. Kč vlastníkovi domu čp. 66/I na opravu fasády a střechy 
e) 11 tis. Kč vlastníkovi domu čp. 8/IV,na opravu schodů a dveří  
f) 20 tis. Kč vlastníkovi domu čp. 98/I na opravu fasády 
g) 42 tis. Kč vlastníkovi domu čp. 99/I na opravu fasády, oken a terasy 

3. schvaluje 
v případě neuskutečnění některé z akcí obnovy podle bodu I přemístění 
dotace na obnovu domu čp. 174/I. 

 
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: 754/37Z/2018  
Rozmístění státní dotace a příspěvky města v Programu regenerace MPR 
Jindřichův Hradec na rok 2018 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
rozmístění státní dotace pro Program regenerace MPR J. Hradec na rok 2018, 
celkem 2 170tis. Kč takto: 
a) 200 tis. Kč městu Jindřichův Hradec, na opravu ohradní zdi západního 
dvora bývalé jezuitské koleje čp. 20/I  
b) 287 tis. Kč vlastníkům domu čp. 138/I na restaurování sgrafit 
c) 100 tis. Kč vlastníkovi domu čp. 6/I na opravu oken  
d) 184 tis. Kč římskokatolické farnosti - proboštství Jindřichův Hradec na 
opravu venkovního schodiště kostela Nanebevzetí Panny Marie 
e) 942 tis. Kč městu Jindřichův Hradec, na opravu střechy a balustrády domu 
čp. 174/I 
f) 55 tis. Kč vlastníkům tzv. Posíkovy bašty u čp. 108/I na opravu 
mezihradební zdi, studny a komína bašty  
g) 70 tis. Kč vlastníkovi domu čp. 66/I na opravu fasády a střechy 
h) 52 tis. Kč vlastníkovi domu čp. 8/IV, na opravu schodů a dveří  
i) 95 tis. Kč vlastníkovi domu čp. 98/I na opravu fasády  
k)185 tis. Kč vlastníkovi domu čp. 99/I na opravu fasády, oken a terasy 

2. schvaluje 
poskytnutí příspěvku města vlastníkům památek na rok 2018 v celkové výši 
163 tis. Kč takto: 
a) 25 tis. Kč vlastníkovi domu čp. 6/I na opravu oken 
b) 37 tis. Kč 184 tis. Kč římskokatolické farnosti - proboštství Jindřichův 
Hradec na opravu venkovního schodiště kostela Nanebevzetí Panny Marie 
c) 13 tis. Kč vlastníkům tzv. Posíkovy bašty u čp. 108/I na opravu 
mezihradební zdi, studny a komína bašty 
d) 15 tis. Kč vlastníkovi domu čp. 66/I na opravu fasády a střechy 
e) 11 tis. Kč vlastníkovi domu čp. 8/IV,na opravu schodů a dveří  
f) 20 tis. Kč vlastníkovi domu čp. 98/I na opravu fasády 
g) 42 tis. Kč vlastníkovi domu čp. 99/I na opravu fasády, oken a terasy 

3. schvaluje 
v případě neuskutečnění některé z akcí obnovy podle bodu I přemístění 
dotace na obnovu domu čp. 174/I. 
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8. Stavební úpravy a přístavba hvězdárny prof. Františka Nušla – 
informace o výsledku projektu v rámci 57. výzvy IROP a návrh na 
provedení rozpočtového opatření č. 5/2018 

Ing. B. Komínek uvedl materiál týkající se stavební úpravy a přístavby hvězdárny 
prof. Františka Nušla – informace o výsledku projektu v rámci 57. výzvy IROP a 
návrh na provedení rozpočtového opatření č. 5/2018. 

K tomuto bodu vystoupili: 
Ing.S.Mrvka – jeví se jiná možnost – ještě do konce letošního roku budou výhodné podmínky 
úvěrů – řešit toto formou úvěru 
Bc.M.Kadeřábek – mnoho projektů skončilo na úzkoprsém pohledu na projekty, doporučil i 
ukončení planetária a pořízení 4 dalekohledů 
PhDr.J.Pikal – FV doporučuje projekt realizovat v plném rozsahu 
Mgr.V.Prokýšek – také doporučuje tento projekt realizovat v plném rozsahu 
Ing.K.Matoušek – jenom hvězdárnu opravit nemá smysl, připojuje se ke kolegům. 
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
realizaci a financování projektu Stavební úpravy a přístavba hvězdárny prof. 
Františka Nušla, Jindřichův Hradec z rozpočtu města 2018 - 2019 v plném 
rozsahu, tj. včetně planetária a pořízení soustavy 4 dalekohledů. 

2. schvaluje 
návrh rozpočtového opatření č. 5/2018 v ORJ 40 odbor rozvoje takto:  
- Oddíl Komunální služby a rozvoj, položka Hvězdárna - rekonstrukce 
objektu zvýšení o částku 4 000 000 Kč, 
- zvýšení financování, položka Změna stavu finančních prostředků o 4 000 000 
Kč. 

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

 
Usnesení číslo: 755/37Z/2018  
Stavební úpravy a přístavba hvězdárny prof. Františka Nušla - informace o 
výsledku projektu v rámci 57. výzvy IROP a návrh na provedení rozpočtového 
opatření č. 5/2018 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
realizaci a financování projektu Stavební úpravy a přístavba hvězdárny prof. 
Františka Nušla, Jindřichův Hradec z rozpočtu města 2018 - 2019 v plném 
rozsahu, tj. včetně planetária a pořízení soustavy 4 dalekohledů. 
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2. schvaluje 
návrh rozpočtového opatření č. 5/2018 v ORJ 40 odbor rozvoje takto:  
- Oddíl Komunální služby a rozvoj, položka Hvězdárna - rekonstrukce 
objektu zvýšení o částku 4 000 000 Kč, 
- zvýšení financování, položka Změna stavu finančních prostředků o 4 000 000 
Kč. 

 
 
9. Výsadba stromořadí podél cyklostezky Děbolín – sv. Barbora – 
návrh rozpočtového opatření č. 6/2018 

Ing. B. Komínek  uvedl materiál týkající se výsadby stromořadí podél cyklostezky 
Děbolín – sv. Barbora – návrh rozpočtového opatření č. 6/2018. 

V 17.40 hod. odešel z jednání ZMě JUDr.V.Pošvář – přítomno 20 členů ZMě. 

Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
provedení rozpočtového opatření č. 6/2018 v ORJ 40 takto:  
- zvýšení rozpočtu příjmů ORJ 40 odbor rozvoje, v části Nedaňové příjmy, 
zařazením položky Nadační příspěvek od ČEZ na výsadbu stromořadí ve výši 
149 982 Kč, 
- zvýšení rozpočtu výdajů ORJ 40 odbor rozvoje, Oddíl Péče o vzhled obcí a 
veřejnou zeleň, ochrana přírody a krajiny zařazením položky Výsadba 
stromořadí podél cyklostezky Děbolín - sv. Barbora ve výši 250 000 Kč, 
- ve výdajích ORJ 40 odbor rozvoje, Oddíl Vodní hospodářství, položka Buk - 
obnova rybníka U konzumu p. č. 38 - snížení o částku 100 018 Kč. 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 20 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 756/37Z/2018  
Výsadba stromořadí podél cyklostezky Děbolín - sv. Barbora - návrh rozpočtového 
opatření č. 6/2018 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
provedení rozpočtového opatření č. 6/2018 v ORJ 40 takto:  
- zvýšení rozpočtu příjmů ORJ 40 odbor rozvoje, v části Nedaňové příjmy, 
zařazením položky Nadační příspěvek od ČEZ na výsadbu stromořadí ve výši 
149 982 Kč, 
- zvýšení rozpočtu výdajů ORJ 40 odbor rozvoje, Oddíl Péče o vzhled obcí a 
veřejnou zeleň, ochrana přírody a krajiny zařazením položky Výsadba 
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stromořadí podél cyklostezky Děbolín - sv. Barbora ve výši 250 000 Kč, 
- ve výdajích ORJ 40 odbor rozvoje, Oddíl Vodní hospodářství, položka Buk - 
obnova rybníka U konzumu p. č. 38 - snížení o částku 100 018 Kč. 

 
 
10. Návrh na provedení rozpočtového opatření č. 7/2018 – 
Rekonstrukce části kanalizace Jitka-Otín 1. etapa 

Ing. B. Komínek  uvedl materiál týkající se návrhu na provedení rozpočtového 
opatření č. 7/2018 – Rekonstrukce části kanalizace Jitka-Otín 1. etapa. 

Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
provedení rozpočtového opatření č. 7/2018 takto: 
- v rozpočtu výdajů ORJ 40 odbor rozvoje, Oddíl Pitná voda, odvádění a 
čištění odpadních vod, položka Rekonstrukce části kanalizace Jitka Otín 1. 
etapa - zvýšení o částku 1 405 000 Kč, 
- v rozpočtu výdajů ORJ 41 odbor finanční, nespecifikovaná rezerva - snížení o 
částku 1 405 000 Kč. 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 20 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 757/37Z/2018  
Návrh na provedení rozpočtového opatření č. 7/2018 - Rekonstrukce části 
kanalizace Jitka-Otín 1. etapa 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
provedení rozpočtového opatření č. 7/2018 takto: 
- v rozpočtu výdajů ORJ 40 odbor rozvoje, Oddíl Pitná voda, odvádění a 
čištění odpadních vod, položka Rekonstrukce části kanalizace Jitka Otín 1. 
etapa - zvýšení o částku 1 405 000 Kč, 
- v rozpočtu výdajů ORJ 41 odbor finanční, nespecifikovaná rezerva - snížení o 
částku 1 405 000 Kč. 

 
 

11. Místní komunikace Dolní Skrýchov – směna pozemků p. K. – 
realizace záměru 

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

1. schvaluje 
směnu pozemku ve vlastnictví města p.č. 3832/1, orná půda, o výměře 716 
m2, k.ú. Dolní Radouň za pozemek ve vlastnictví pana V.K., bytem Dolní 
Skrýchov xxx, p.č. 111/7, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 205 
m2, k.ú. Dolní Skrýchov s tím, že rozdíl v hodnotách vzájemně směňovaných 
pozemků bude panu V. K. dorovnán částkou ve výši 36 930,-- Kč. 
Směnná smlouva bude uzavřena dle předloženého návrhu. 
Rozdíl v hodnotě vzájemně směňovaných pozemků bude hrazen z ORJ 39. 

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

 
Usnesení číslo: 758/37Z/2018  
Místní komunikace Dolní Skrýchov – směna pozemků p. K. - realizace záměru 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
směnu pozemku ve vlastnictví města p.č. 3832/1, orná půda, o výměře 716 
m2, k.ú. Dolní Radouň za pozemek ve vlastnictví pana V. K., bytem Dolní 
Skrýchov xxx, p.č. 111/7, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 205 
m2, k.ú. Dolní Skrýchov s tím, že rozdíl v hodnotách vzájemně směňovaných 
pozemků bude panu V. K. dorovnán částkou ve výši 36 930,-- Kč. 
Směnná smlouva bude uzavřena dle předloženého návrhu. 
Rozdíl v hodnotě vzájemně směňovaných pozemků bude hrazen z ORJ 39. 

 
 
12. Účelová komunikace k.ú. Děbolín a k.ú. Buk u J.Hradce – směna 
pozemků p. E.- realizace 

Ing. B. Komínek  uvedl materiál týkající se účelové komunikace k.ú. Děbolín a k.ú. 
Buk u J. Hradce – směna pozemků p. E.. 

Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
uzavření Smlouvy o budoucí směnné smlouvě uzavřené mezi městem 
Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec a panem J. E., xxx, 
Lochkov, Praha, dle předloženého návrhu. 

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: 759/37Z/2018  
Účelová komunikace k.ú. Děbolín a k.ú. Buk u J.Hradce - směna pozemků p. E. - 
realizace 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření Smlouvy o budoucí směnné smlouvě uzavřené mezi městem 
Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec a panem J. E., xxx, 
Lochkov, Praha, dle předloženého návrhu. 

 
 
13. Majetkoprávní  vypořádání stavby „Účelová komunikace v k.ú. 
Buk u J. Hradce“ – manželé M. - realizace 
 
Ing. B. Komínek  uvedl materiál týkající se majetkoprávního vypořádání stavby 
„Účelová komunikace v k.ú. Buk u J. Hradce“ – manželé M.. 
 
K tomuto bodu vystoupili: 
JUDr.T.Vytiska – je pouze telefonický souhlas, to nejsme schopni obstarat si písemný 
souhlas 
Ing.B.Komínek – jsme rádi, že máme alespoň telefonický souhlas p. M.. 
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
uzavření Smlouvy o budoucí směnné smlouvě uzavřené mezi městem 
Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec a manželi Ing. O. M. 
a Ing. M. M., bytem xxx, Jindřichův Hradec a Ing. O. M., bytem xxx, 
Jindřichův Hradec, dle předloženého návrhu. 

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

 
Usnesení číslo: 760/37Z/2018  
Majetkoprávní vypořádání stavby "Účelová komunikace v k.ú. Buk u J.Hradce" - 
manželé M. - realizace 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření Smlouvy o budoucí směnné smlouvě uzavřené mezi městem 
Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec a manželi Ing. O. M. 
a Ing. M. M., bytem xxx, Jindřichův Hradec a Ing. O. M., bytem xxx, 
Jindřichův Hradec, dle předloženého návrhu. 
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14. Majetkoprávní vypořádání „Úprava vjezdu do areálu Služeb 
města“ k.ú. Jindřichův Hradec – vzájemné darování – záměr + realizace 

Ing. B. Komínek  uvedl materiál týkající se majetkoprávního vypořádání „Úprava 
vjezdu do areálu Služeb města“ k.ú. Jindřichův Hradec – vzájemné darování. 

Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
záměr darovat nově vzniklé pozemky ve vlastnictví města, a to díl „d“ o 
výměře 0,12 m2, oddělený z pozemku p.č. 3699/23, ostatní plocha, 
manipulační plocha, díl „b“ o výměře 11 m2, oddělený z pozemku p.č. 
3699/24, ostatní plocha, manipulační plocha, díl „a“ o výměře 13 m2, 
oddělený z pozemku p.č. 3699/65, ostatní plocha, manipulační plocha, nově 
vzniklý p.č. 3699/72, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 10 m2, 
oddělený z pozemku p.č. 3699/23, ostatní plocha, manipulační plocha, vše 
obec i k.ú, Jindřichův Hradec společnosti SUBTER PLUS s.r.o., Jiráskovo 
předměstí 1014/III, Jindřichův Hradec za těchto podmínek: 
- firma SUBTER PLUS s.r.o. daruje městu Jindřichův Hradec nově vzniklý 
pozemek p.č. 3699/73, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 23 m2 v 
obci i k.ú. Jindřichův Hradec 
- Ing. Josef Smejkal daruje městu Jindřichův Hradec nově vzniklý pozemek 
p.č. 3690/47, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 10 m2 v obci i k.ú. 
Jindřichův Hradec 
- firma SUBTER PLUS s.r.o. uhradí jednu polovinu nákladů spojených s 
přeložením oplocení  
- pozemky byly zaměřeny geometrickým plánem č. 4996-26/2018 

2. schvaluje 
uzavření darovací smlouvy mezi Ing. J. S., xxx, Jindřichův Hradec(jako 
dárcem) a městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec 
(jako obdarovaným) na darování nově vzniklého pozemku p.č. 3690/47, 
ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 10 m2, v obci i k.ú. Jindřichův 
Hradec, dle předloženého návrhu. 
Pozemek byl zaměřen geometrickým plánem č. 4996-26/2018. 

3. schvaluje 
uzavření darovací smlouvy mezi SUBTER PLUS s.r.o., IČ 63278821, Jiráskovo 
předměstí 1014/III, Jindřichův Hradec(jako dárcem) a městem Jindřichův 
Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec(jako obdarovaným) na darování 
nově vzniklého pozemku p.č. 3699/73, ostatní plocha, manipulační plocha, o 
výměře 23 m2, v obci i k.ú. Jindřichův Hradec, dle předloženého návrhu. 
Pozemek byl zaměřen geometrickým plánem č. 4996-26/2018. 
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4. schvaluje 
uzavření kupní smlouvy mezi M. S., xxx, Liberec XIV-Ruprechtice, Liberec 
(jako prodávajícím) a městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 
Jindřichův Hradec (jako kupujícím) na koupi spoluvlastnického podílu ve výši 
1/24 na pozemku p.č. 3689/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 
664 m2, v obci i k.ú. Jindřichův Hradec, za celkovou kupní cenu 6.917,- 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 20 členů ZMě. 

 
Usnesení číslo: 761/37Z/2018  
Majetkoprávní vypořádání "Úprava vjezdu do areálu Služeb města" k.ú. 
Jindřichův Hradec - vzájemné darování - záměr + realizace 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
záměr darovat nově vzniklé pozemky ve vlastnictví města, a to díl „d“ o 
výměře 0,12 m2, oddělený z pozemku p.č. 3699/23, ostatní plocha, 
manipulační plocha, díl „b“ o výměře 11 m2, oddělený z pozemku p.č. 
3699/24, ostatní plocha, manipulační plocha, díl „a“ o výměře 13 m2, 
oddělený z pozemku p.č. 3699/65, ostatní plocha, manipulační plocha, nově 
vzniklý p.č. 3699/72, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 10 m2, 
oddělený z pozemku p.č. 3699/23, ostatní plocha, manipulační plocha, vše 
obec i k.ú, Jindřichův Hradec společnosti SUBTER PLUS s.r.o., Jiráskovo 
předměstí 1014/III, Jindřichův Hradec za těchto podmínek: 
- firma SUBTER PLUS s.r.o. daruje městu Jindřichův Hradec nově vzniklý 
pozemek p.č. 3699/73, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 23 m2 v 
obci i k.ú. Jindřichův Hradec 
- Ing. Josef Smejkal daruje městu Jindřichův Hradec nově vzniklý pozemek 
p.č. 3690/47, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 10 m2 v obci i k.ú. 
Jindřichův Hradec 
- firma SUBTER PLUS s.r.o. uhradí jednu polovinu nákladů spojených s 
přeložením oplocení  
- pozemky byly zaměřeny geometrickým plánem č. 4996-26/2018 

2. schvaluje 
uzavření darovací smlouvy mezi Ing. J. S., xxx, Jindřichův Hradec(jako 
dárcem) a městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec 
(jako obdarovaným) na darování nově vzniklého pozemku p.č. 3690/47, 
ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 10 m2, v obci i k.ú. Jindřichův 
Hradec, dle předloženého návrhu. 
Pozemek byl zaměřen geometrickým plánem č. 4996-26/2018. 

3. schvaluje 
uzavření darovací smlouvy mezi SUBTER PLUS s.r.o., IČ 63278821, Jiráskovo 
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předměstí 1014/III, Jindřichův Hradec(jako dárcem) a městem Jindřichův 
Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec(jako obdarovaným) na darování 
nově vzniklého pozemku p.č. 3699/73, ostatní plocha, manipulační plocha, o 
výměře 23 m2, v obci i k.ú. Jindřichův Hradec, dle předloženého návrhu. 
Pozemek byl zaměřen geometrickým plánem č. 4996-26/2018. 

4. schvaluje 
uzavření kupní smlouvy mezi M. S., xxx, Liberec XIV-Ruprechtice, Liberec 
(jako prodávajícím) a městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 
Jindřichův Hradec (jako kupujícím) na koupi spoluvlastnického podílu ve výši 
1/24 na pozemku p.č. 3689/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 
664 m2, v obci i k.ú. Jindřichův Hradec, za celkovou kupní cenu 6.917,- Kč, dle 
předloženého návrhu. 
Kupní cena bude hrazena z ORJ 39. 

 
 
15. Majetkoprávní vypořádání k pozemku p.č. 3526/208 na jižním 
svahu v J. Hradci – změna realizace 

Ing. B. Komínek  uvedl materiál týkající se majetkoprávního vypořádání k pozemku 
p.č. 3526/208 na jižním svahu v J. Hradci. 

Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
prodej pozemku p.č. 3526/283 označený jako díl "a" o výměře 1 m2 a 
pozemku p.č. 3526/291 označený jako díl "b" o výměře 0,18 m2, obec i k.ú. 
Jindřichův Hradec, za cenu 990,- Kč včetně DPH, manželům Ing. J. aj.B., 
bytem xxx, 100 00 Praha 10-Strašnice. 
Pozemky vznikly na základě GP č. 4634-24/2015. 
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: 762/37Z/2018  
Majetkoprávní vypořádání k pozemku p.č. 3526/208 na jižním svahu v J. Hradci - 
změna realizace 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
prodej pozemku p.č. 3526/283 označený jako díl "a" o výměře 1 m2 a 
pozemku p.č. 3526/291 označený jako díl "b" o výměře 0,18 m2, obec i k.ú. 
Jindřichův Hradec, za cenu 990,- Kč včetně DPH, manželům Ing. J. aj. B., 
bytem xxx, 100 00 Praha 10-Strašnice. 
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Pozemky vznikly na základě GP č. 4634-24/2015. 
Smlouva bude uzavřena dle schváleného vzoru. 

 
 
16. Prodej pozemku p.č. 3832/2, obec J. Hradec, k.ú. Dolní Radouň - 
záměr 
 
Ing. B. Komínek  uvedl materiál týkající se prodeje pozemku p.č. 3832/2, obec J. 
Hradec, k.ú. Dolní Radouň. 
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
záměr prodat pozemek p.č. 3832/2 orná půda, o výměře 235 m², obec 
Jindřichův Hradec, k.ú. Dolní Radouň za těchto podmínek:  
- za cenu 20,-- Kč/m² 
- žadatel má vyrovnány veškeré závazky vůči městu J. Hradec, jím zřízeným 
právnickým osobám a organizačním složkám, případně jsou závazky smluvně 
zajištěny a žadatel podmínky takové smlouvy plní 
- upozorňujeme, že předmětný pozemek je zatížen věcným břemenem oprav a 
údržby, zřízeným za účelem uložení el. kabelu NN dle geometrického plánu č. 
142-169/2001 pro společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 
4084063, se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, Praha 
- upozorňujeme, že přes pozemek vede nadzemní vedení vysokého napětí 
- žadatel uhradí veškeré náklady se smlouvou spojené 
- prodávající má právo od smlouvy odstoupit v případě, že kupní cena a 
náklady se smlouvou spojené nebudou kupujícím uhrazeny včas a řádně 
- kupní cena bude uhrazena do 30ti dnů od podpisu smlouvy. 

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

 
Usnesení číslo: 763/37Z/2018  
Prodej pozemku p.č. 3832/2, obec J. Hradec, k.ú. Dolní Radouň - záměr 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
záměr prodat pozemek p.č. 3832/2 orná půda, o výměře 235 m², obec 
Jindřichův Hradec, k.ú. Dolní Radouň za těchto podmínek:  
- za cenu 20,-- Kč/m² 
- žadatel má vyrovnány veškeré závazky vůči městu J. Hradec, jím zřízeným 
právnickým osobám a organizačním složkám, případně jsou závazky smluvně 
zajištěny a žadatel podmínky takové smlouvy plní 
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- upozorňujeme, že předmětný pozemek je zatížen věcným břemenem oprav a 
údržby, zřízeným za účelem uložení el. kabelu NN dle geometrického plánu č. 
142-169/2001 pro společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 
4084063, se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, Praha 
- upozorňujeme, že přes pozemek vede nadzemní vedení vysokého napětí 
- žadatel uhradí veškeré náklady se smlouvou spojené 
- prodávající má právo od smlouvy odstoupit v případě, že kupní cena a 
náklady se smlouvou spojené nebudou kupujícím uhrazeny včas a řádně 
- kupní cena bude uhrazena do 30ti dnů od podpisu smlouvy. 

 
17. Prodej pozemku p.č. 249/2, obec J. Hradec, k.ú. D. Radouň - záměr 

Ing. B. Komínek  uvedl materiál týkající se prodeje pozemku p.č. 249/2, obec J. 
Hradec, k.ú. D. Radouň. 

Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. neschvaluje 
záměr prodat pozemek p.č. 249/2, trvalý travní porost, o výměře 561 m², obec 
Jindřichův Hradec, k.ú. Dolní Radouň. 

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

 
Usnesení číslo: 764/37Z/2018  
Prodej pozemku p.č. 249/2, obec J. Hradec, k.ú. D. Radouň - záměr 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. neschvaluje 
záměr prodat pozemek p.č. 249/2, trvalý travní porost, o výměře 561 m², obec 
Jindřichův Hradec, k.ú. Dolní Radouň. 

 
18. Vzájemné darování pozemků s Jihočeským krajem - záměr 
 
Ing. B. Komínek  uvedl materiál týkající se vzájemného darování pozemků 
s Jihočeským krajem. 
 
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
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1. schvaluje 
záměr vzájemného darování pozemků ve vlastnictví města Jindřichův Hradec, 
Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec: 
- p.č. 4284/1, ostatní plocha, silnice, o výměře 11259 m2 a p.č. 4284/2, ostatní 
plocha, silnice, o výměře 307 m2, v obci i k.ú. J.Hradec  
- nově vzniklého pozemku p.č. 4279/4 o výměře 4611 m2, geometrickým 
plánem č. 4925-36/2017 odděleného z pozemku p.č. 4279/1, ostatní plocha, 
ostatní komunikace, v obci i k.ú. J.Hradec 
- p.č. 1353/1, ostatní plocha, silnice, o výměře 4043 m2, obec Jindřichův 
Hradec, k.ú. Otín u J.Hradce  
- p.č. 242/9, ostatní plocha, silnice, o výměře 340 m2, obec Jindřichův Hradec, 
k.ú. Dolní Skrýchov  
- dílu "a" o výměře 253 m2 a nově vzniklého pozemku p.č. 4257/3 o výměře 55 
m2, oddělených z pozemku p.č. 4257, ostatní plocha, ostatní komunikace, dílu 
"b" o výměře 13 m2, odděleného z pozemku p.č. 1480, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, nově vzniklého pozemku p.č. 4258/3 o výměře 314 m2, 
odděleného z pozemku p.č. 4258, ostatní plocha, ostatní komunikace a nově 
vzniklého pozemku p.č. 4259/1 o výměře 3035 m2, odděleného z pozemku 
p.č. 4259, ostatní plocha, ostatní komunikace, vše obec i k.ú. Jindřichův 
Hradec, pozemky byly zaměřeny geometrickým plánem č. 4917-45/2017  
- nově vzniklého pozemku p.č. 4278/1 o výměře 2656 m2, odděleného 
geometrickým plánem č. 4921-35/2017 z pozemku p.č. 4278/1, ostatní plocha, 
silnice, obec i k.ú. Jindřichův Hradec  
- díl „c“ o výměře 0,13 m2 oddělný z pozemku p.č. 1128/74, ostatní plocha, 
manipulační plocha a díl „d“ o výměře 0,43 m2, oddělený z pozemku p.č. 
1282/3, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, obec J.Hradec, k.ú. Otín u J.Hradce, 
pozemky byly zaměřeny geometrickým plánem č. 1113-193/2017 
 
za pozemky ve vlastnictví Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, 
České Budějovice: 
- p.č. 4303/2, ostatní plocha, silnice, o výměře 1846 m2, p.č. 4303/6, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, o výměře 120 m2, p.č. 4303/7, ostatní plocha, 
ostatní komunikace o výměře 1062 m2, v obci i k.ú. Jindřichův Hradec  
- p.č. 4174/5, orná půda, o výměře 527 m2, obec i k.ú. Jindřichův Hradec  
- p.č. 4278/13, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 129 m2 a p.č. 
4278/11, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 319 m2, obec i k.ú. 
J.Hradec, 
- nově vzniklý pozemek p.č. 1282/12 o výměře 1824 m2, díl "j" o výměře 1051 
m2, díl "f" o výměře 2 m2 a díl "a" o výměře 13 m2, oddělených geometrickým 
plánem č. 1113-193/2017 z pozemku p.č. 1282/1, ostatní plocha, silnice, obec 
J.Hradec, k.ú. Otín u J.Hradce 
- p.č. 242/10, ostatní plocha, silnice, o výměře 1021 m2 a nově vzniklý 
pozemek p.č. 242/11 o výměře 278 m2, oddělený geometrickým plánem č. 
347-195/2017 z pozemku p.č. 242/11, ostatní plocha, silnice, obec Jindřichův 
Hradec, k.ú. Dolní Skrýchov  
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- nově vzniklý pozemek p.č. 479/2 o výměře 26 m2, oddělený geometrickým 
plánem č. 199-194/2017 z pozemku p.č. 479, ostatní plocha, silnice, obec 
Jindřichův Hradec, k.ú. Políkno u J.Hradce 
- pozemek p.č. 695/4, ostatní plocha, silnice, o výměře 2320 m2,obec 
Jindřichův Hradec, k.ú. Radouňka,  
- nově vzniklý pozemek p.č. 4278/16 o výměře 17 m2, oddělený 
geometrickým plánem č. 4939-193/2017 z pozemku p.č. 4278/8, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, obec i k.ú. Jindřichův Hradec  
 
za těchto podmínek: 
- poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do KN uhradí obě 
smluvní strany solidárně. 

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

 
Usnesení číslo: 765/37Z/2018  
Vzájemné darování pozemků s Jihočeským krajem - záměr 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
záměr vzájemného darování pozemků ve vlastnictví města Jindřichův Hradec, 
Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec: 
- p.č. 4284/1, ostatní plocha, silnice, o výměře 11259 m2 a p.č. 4284/2, ostatní 
plocha, silnice, o výměře 307 m2, v obci i k.ú. J.Hradec  
- nově vzniklého pozemku p.č. 4279/4 o výměře 4611 m2, geometrickým 
plánem č. 4925-36/2017 odděleného z pozemku p.č. 4279/1, ostatní plocha, 
ostatní komunikace, v obci i k.ú. J.Hradec 
- p.č. 1353/1, ostatní plocha, silnice, o výměře 4043 m2, obec Jindřichův 
Hradec, k.ú. Otín u J.Hradce  
- p.č. 242/9, ostatní plocha, silnice, o výměře 340 m2, obec Jindřichův Hradec, 
k.ú. Dolní Skrýchov  
- dílu "a" o výměře 253 m2 a nově vzniklého pozemku p.č. 4257/3 o výměře 55 
m2, oddělených z pozemku p.č. 4257, ostatní plocha, ostatní komunikace, dílu 
"b" o výměře 13 m2, odděleného z pozemku p.č. 1480, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, nově vzniklého pozemku p.č. 4258/3 o výměře 314 m2, 
odděleného z pozemku p.č. 4258, ostatní plocha, ostatní komunikace a nově 
vzniklého pozemku p.č. 4259/1 o výměře 3035 m2, odděleného z pozemku 
p.č. 4259, ostatní plocha, ostatní komunikace, vše obec i k.ú. Jindřichův 
Hradec, pozemky byly zaměřeny geometrickým plánem č. 4917-45/2017  
- nově vzniklého pozemku p.č. 4278/1 o výměře 2656 m2, odděleného 
geometrickým plánem č. 4921-35/2017 z pozemku p.č. 4278/1, ostatní plocha, 
silnice, obec i k.ú. Jindřichův Hradec  
- díl „c“ o výměře 0,13 m2 oddělný z pozemku p.č. 1128/74, ostatní plocha, 
manipulační plocha a díl „d“ o výměře 0,43 m2, oddělený z pozemku p.č. 
1282/3, 
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ostatní plocha, ostatní komunikace, obec J.Hradec, k.ú. Otín u J.Hradce, 
pozemky byly zaměřeny geometrickým plánem č. 1113-193/2017 
 
za pozemky ve vlastnictví Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, 
České Budějovice: 
- p.č. 4303/2, ostatní plocha, silnice, o výměře 1846 m2, p.č. 4303/6, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, o výměře 120 m2, p.č. 4303/7, ostatní plocha, 
ostatní komunikace o výměře 1062 m2, v obci i k.ú. Jindřichův Hradec  
- p.č. 4174/5, orná půda, o výměře 527 m2, obec i k.ú. Jindřichův Hradec  
- p.č. 4278/13, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 129 m2 a p.č. 
4278/11, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 319 m2, obec i k.ú. 
J.Hradec, 
- nově vzniklý pozemek p.č. 1282/12 o výměře 1824 m2, díl "j" o výměře 1051 
m2, díl "f" o výměře 2 m2 a díl "a" o výměře 13 m2, oddělených geometrickým 
plánem č. 1113-193/2017 z pozemku p.č. 1282/1, ostatní plocha, silnice, obec 
J.Hradec, k.ú. Otín u J.Hradce 
- p.č. 242/10, ostatní plocha, silnice, o výměře 1021 m2 a nově vzniklý 
pozemek p.č. 242/11 o výměře 278 m2, oddělený geometrickým plánem č. 
347-195/2017 z pozemku p.č. 242/11, ostatní plocha, silnice, obec Jindřichův 
Hradec, k.ú. Dolní Skrýchov  
- nově vzniklý pozemek p.č. 479/2 o výměře 26 m2, oddělený geometrickým 
plánem č. 199-194/2017 z pozemku p.č. 479, ostatní plocha, silnice, obec 
Jindřichův Hradec, k.ú. Políkno u J.Hradce 
- pozemek p.č. 695/4, ostatní plocha, silnice, o výměře 2320 m2,obec 
Jindřichův Hradec, k.ú. Radouňka,  
- nově vzniklý pozemek p.č. 4278/16 o výměře 17 m2, oddělený 
geometrickým plánem č. 4939-193/2017 z pozemku p.č. 4278/8, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, obec i k.ú. Jindřichův Hradec  
 
za těchto podmínek: 
- poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do KN uhradí obě 
smluvní strany solidárně. 

 
19. 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 – změna usnesení 

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: 
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1. mění 
usnesení č. 732/36Z/2018 ze dne 28.2.2018, které bude celé nově znít: 
 
schvaluje 
směnu pozemků dílu "c" o výměře 623 m2, odděleného geometrickým plánem 
č. 1110-696/2017 z pozemku p.č. 1128/74, ostatní plocha, manipulační plocha, 
ve vlastnictví města a nově nasloučeného do pozemku p. č. 1128/98 ostatní 
plocha, manipulační plocha, za díl "b" o výměře 624 m2, odděleného 
geometrickým plánem č. 1110-696/2017 z pozemku p.č.1128/98, ostatní 
plocha, manipulační plocha, ve spoluvlastnictví L. B., xxx Jindřichův Hradec 
(podíl ve výši 51/5194), L. B., xxx, Jindřichův Hradec (podíl ve výši 51/5194), 
J. F. Š., xxx, Jindřichův Hradec (podíl ve výši 76/2597), Ing. P. T. V., xxx, 
Slatina, Brno (podíl ve výši 2419/2597), SJM M. a D. Š., xxx, Jindřichův Hradec 
(podíl ve výši 51/2597) a nově nasloučeného do pozemku p.č. 1128/74, ostaní 
plocha, manipulační plocha, 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: 766/37Z/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 - změna usnesení 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. mění 
usnesení č. 732/36Z/2018 ze dne 28.2.2018, které bude celé nově znít: 
 
schvaluje 
směnu pozemků dílu "c" o výměře 623 m2, odděleného geometrickým plánem 
č. 1110-696/2017 z pozemku p.č. 1128/74, ostatní plocha, manipulační plocha, 
ve vlastnictví města a nově nasloučeného do pozemku p. č. 1128/98 ostatní 
plocha, manipulační plocha, za díl "b" o výměře 624 m2, odděleného 
geometrickým plánem č. 1110-696/2017 z pozemku p.č.1128/98, ostatní 
plocha, manipulační plocha, ve spoluvlastnictví L. B., xxx, Jindřichův Hradec 
(podíl ve výši 51/5194), L. B., xxx, Jindřichův Hradec (podíl ve výši 51/5194), 
J. F. Š., xxx, Jindřichův Hradec (podíl ve výši 76/2597), Ing. P. T. V., xxx, 
Slatina, Brno (podíl ve výši 2419/2597), SJM M. a D. Š., xxx, Jindřichův Hradec 
(podíl ve výši 51/2597) a nově nasloučeného do pozemku p.č. 1128/74, ostaní 
plocha, manipulační plocha, 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. 
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20. Nabídka koupě pozemku p.č. 329/7, k.ú. Horní Žďár u Jindřichova 
Hradce 

Ing. B. Komínek  uvedl materiál týkající se nabídky koupě pozemku p.č. 329/7, k.ú. 
Horní Žďár u Jindřichova Hradce. 

Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
koupi pozemku p.č. 329/7, orná půda, o výměře 6716 m², obec Jindřichův 
Hradec, k.ú. Horní Žďár u Jindřichova Hradce od spoluvlastníků H. K., xxx, J. 
Hradec (podíl 1/2) a T. P., xxx, J. Hradec (podíl 1/2) za celkovou kupní cenu 1 
007 400,-- Kč.  
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, 1 člen ZMě se zdržel hlasování. 
 
Usnesení číslo: 767/37Z/2018  
Nabídka koupě pozemku p.č. 329/7, k.ú. Horní Žďár u Jindřichova Hradce 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
koupi pozemku p.č. 329/7, orná půda, o výměře 6716 m², obec Jindřichův 
Hradec, k.ú. Horní Žďár u Jindřichova Hradce od spoluvlastníků H. K., xxx, J. 
Hradec (podíl 1/2) a T. P., xxx, J. Hradec (podíl 1/2) za celkovou kupní cenu 1 
007 400,-- Kč.  
Kupní smlouva bude uzavřena dle předloženého návrhu. 
Kupní cena bude hrazena z ORJ 39. 

 
 
 
 
 
 
 
21. Zúčtování nájemného za rok 2017 – ČEVAK, a.s. 
 
Ing. B. Komínek  uvedl materiál týkající se zúčtování nájemného za rok 2017 – 
ČEVAK, a.s. 
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Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

 
1. bere na vědomí 

zúčtování   nájemného   za  rok  2017    dle   Smlouvy   o   nájmu   vodovodu   a 
kanalizace  pro  veřejnou  potřebu a jiného vodohospodářského majetku města 
Jindřichův Hradec ze dne 27.7.2005 v platném znění. 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 20 členů Změ. 
 
Usnesení číslo: 768/37Z/2018  
Zúčtování nájemného za rok 2017 - ČEVAK, a.s.  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
zúčtování   nájemného   za  rok  2017    dle   Smlouvy   o   nájmu   vodovodu   a 
kanalizace  pro  veřejnou  potřebu a jiného vodohospodářského majetku města 
Jindřichův Hradec ze dne 27.7.2005 v platném znění. 

 

 
V 17.05 hod. vyhlásil pan starosta Ing. S. Mrvka patnáctiminutovou přestávku. 
 
 
22. Diskuze + interpelace členů ZMě 
 
 
V diskuzi a v interpelacích vystoupili: 
 
Ing.S.Mrvka – ve sděl.prostředcích a na sociál. sítích slýcháme, jak ve městě je všechno 
špatně. Dnes proběhlo vyhodnocení soutěže „Město pro byznys“, hodnocení má 77 kritérií a 
letos jsme se umístili na 2. místě. Jedno ze základních kritérií je vzdálenost k dálniční síti a to 
nemůžeme ovlivnit. J.Hradec se drží posledních 5 let na špici hodnocení. Velké poděkování jak 
zaměstnancům úřadu, tak zastupitelům i podnikatelům, veřejnosti. 
 
 
 
 
 

23. Závěr 
                                                                                                                                    

37. zasedání Zastupitelstva města J. Hradec bylo skončeno v 18.25 hodin. 
 



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 
 

 26 

 
 
 
 
 
 
         v.r. 
 
                                                                                   Ing. Stanislav   M r v k a 
                                                                                             starosta města 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé:    p. Jaroslav   B e r a n                                           v.r. 
 
                           datum ověření zápisu                                        …………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
                           p. PhDr. Jaroslav   P i k a l                                  v.r. 
 

                           datum ověření zápisu                                         .………………………….. 
 

 

 

 

 

 

Zapsala: D. Matějková 

V Jindřichově Hradci dne 28. března 2018 


