
USNESENÍ Z 10. ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MĚSTA

JINDŘICHŮV HRADEC

KONANÉHO DNE 25.09.2019

V Jindřichově Hradci dne 27.9.2019
Usnesení číslo: 164/10Z/2019
Schválení návrhové komise a ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje
návrhovou komisi ve složení:
- Bc. Miroslav Kadeřábek - mluvčí
- Ing. Jan Mlčák, MBA
- MUDr. Jakub Rytíř

ověřovatele zápisu ve složení:
- MUDr. Jaromír Kopřiva
- Mgr. Bc. Milan Synek

Usnesení číslo: 165/10Z/2019
Schválení předloženého programu

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje
předložený program jednání

Usnesení číslo: 166/10Z/2019
Rozpočtová opatření schválená radou města 

Zastupitelstvo města po projednání:

1. bere na vědomí
rozpočtová opatření č. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 a 60/2019, která schválila Rada města 
Jindřichův Hradec.

Usnesení číslo: 167/10Z/2019
Návrh na poskytnutí finančních dotací z 2. výzvy Dotačního programu města Jindřichův 
Hradec na podporu sportu v roce 2019

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje
poskytnutí finančních dotací z ORJ 14 – Odbor školství z 2. výzvy opatření č. 2 Dotačního 
programu města Jindřichův Hradec na podporu sportu v roce 2019 dle předloženého návrhu

2. schvaluje
poskytnutí finančních dotací z ORJ 14 – Odbor školství z 2. výzvy opatření č. 3 Dotačního 
programu města Jindřichův Hradec na podporu sportu v roce 2019 dle předloženého návrhu

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

Usnesení číslo: 168/10Z/2019
Bezpečnostní přeliv rybníku Návesní dolní v Dolní Radouni - rozpočtový závazek na rok 2020

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



Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje
financování zakázky Bezpečnostní přeliv rybníku Návesní dolní v Dolní Radouni z rozpočtu města 
v roce 2020 v částce cca 2 500 tis. Kč

Usnesení číslo: 169/10Z/2019
Poskytnutí dotace MK ČR a uzavření veřejnoprávních smluv k Programu regenerace MPR 
Jindřichův Hradec

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje
znění vzorové Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu regenerace MPR Jindřichův 
Hradec dle předloženého návrhu.

2. schvaluje
uzavření Veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z Programu regenerace MPR Jindřichův 
Hradec dle schváleného vzoru s jednotlivými příjemci dotace dle přiloženého rozpisu v souladu s 
usnesením Zastupitelstva města Jindřichův Hradec č. 83/5Z/2019 ze dne 20.3.2019.

Usnesení číslo: 170/10Z/2019
Poskytnutí individuálních dotací na podporu výstavby technické a dopravní infrastruktury 
nových RD

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje
poskytnutí dotace na podporu výstavby technické a dopravní infrastruktury nových RD panu  

, trvale bytem  391 81 Veselí nad Lužnicí, na projekt Prodloužení 
vodovodního řadu Políkno v částce 30 000,- Kč

2. schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace v částce 30 000,- Kč mezi městem 
Jindřichův Hradec a panem , trvale bytem , 391 81 Veselí nad Lužnicí, 
na projekt Prodloužení vodovodního řadu Políkno, dle schváleného vzoru

3. schvaluje
poskytnutí dotace na podporu výstavby technické a dopravní infrastruktury nových RD paní

, trvale bytem , 377 01 Jindřichův Hradec, na projekt Prodloužení 
vodovodu k.ú. Buk v částce 450 000,- Kč.

4. schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace v částce 450 000,- Kč mezi městem 
Jindřichův Hradec a paní , trvale bytem  377 01 Jindřichův 
Hradec, na projekt Prodloužení vodovodu k.ú. Buk, dle schváleného vzoru

Usnesení číslo: 171/10Z/2019
Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Jindřichův Hradec včetně pokynů pro zpracování 
návrhu změny č. 1 Územního plánu Jindřichův Hradec v rozsahu zadání změny č. 1

Zastupitelstvo města po projednání:

1. bere na vědomí
„Petici proti změnám územního plánu v lokalitě sídliště U Nádraží v Jindřichově Hradci“ ze dne 26. 
4. 2019

2. schvaluje
řešení podnětu veřejnosti I_031_JH_Frank, tak jak byl projednán výborem pro územní plán a jak 
je uvedeno v příloze č. 1 k návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Jindřichův Hradec

3. schvaluje
řešení podnětu veřejnosti I_043_JH_JH Comp, tak jak byl projednán výborem pro územní plán a 



jak je uvedeno v příloze č. 1 k návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Jindřichův Hradec

4. schvaluje
řešení podnětu veřejnosti I_046_JH_BENE DOMUS, tak jak byl projednán výborem pro územní 
plán a jak je uvedeno v příloze č. 1 k návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Jindřichův 
Hradec

5. schvaluje
řešení podnětu veřejnosti I_029_JH_Gardon INT, tak jak byl projednán výborem pro územní plán 
a jak je uvedeno v příloze č. 1 k návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Jindřichův Hradec

6. schvaluje
řešení podnětu veřejnosti I_057_JH_JH Služby v.s , tak jak byl projednán výborem pro územní 
plán a jak je uvedeno v příloze č. 1 k návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Jindřichův 
Hradec

7. schvaluje
řešení podnětu veřejnosti I_034_JH_Břeských, tak jak je uvedeno v příloze č. 1 k návrhu zprávy 
o uplatňování Územního plánu Jindřichův Hradec.

8. schvaluje
řešení podnětu veřejnosti I_040_JH_Kukačka, tak jak byl projednán výborem pro územní plán a 
jak je uvedeno v příloze č. 1 k návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Jindřichův Hradec.

9. schvaluje
řešení podnětu veřejnosti I_053_JH_Tejčka, tak jak je uvedeno v příloze č. 1 k návrhu zprávy o 
uplatňování Územního plánu Jindřichův Hradec.

10. schvaluje
řešení podnětu města bod 2. (Jarošovské předměstí), tak jak je uvedeno v příloze č. 2 k návrhu 
zprávy o uplatňování Územního plánu Jindřichův Hradec.

11. schvaluje
řešení podnětu města bod 13. (parkoviště u řeky), tak jak byl projednán výborem pro územní 
plán a jak je uvedeno v příloze č. 2 k návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Jindřichův 
Hradec.

12. schvaluje
řešení podnětu města bod 17. (silnice z Buku na Frankův dvůr), tak jak byl projednán výborem 
pro územní plán a jak je uvedeno v příloze č. 2 k návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu 
Jindřichův Hradec.

13. schvaluje
řešení podnětu města bod 27. (spolkový dům Matná), tak jak byl projednán výborem pro územní 
plán a jak je uvedeno v příloze č. 2 k návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Jindřichův 
Hradec.

14. schvaluje
v souladu s §55 odst. 1, za použití §6 odst. 5 a obdobně za použití §47 odst. 1 až 4 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění, zprávu o uplatňování 
Územního plánu Jindřichův Hradec, která obsahuje pokyny pro zpracování změny č. 1 Územního 
plánu Jindřichův Hradec v rozsahu zadání změny, včetně příloh č. 1 a č. 2.

Usnesení číslo: 172/10Z/2019
Prodej části pozemku p.č. 208/34, obec J. Hradec, k.ú. Horní Žďár u J. Hradce - realizace 
záměru

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje
prodej pozemku p.č. 208/41 o výměře 13 m², trvalý travní porost, který byl oddělen 
geometrickým plánem č. 358-152/2019 z pozemku p.č. 208/34, o výměře 342 m², vše obec 
Jindřichův Hradec, k.ú. Horní Žďár u Jindřichova Hradce manželům 

, oba trvale bytem  Jindřichův Hradec za celkovou kupní cenu 
5 733,-- Kč.
Smlouva bude uzavřena dle schváleného vzoru.



Usnesení číslo: 173/10Z/2019
Prodej části pozemku p.č. 2213, obec J. Hradec, k.ú. Radouňka - realizace záměru

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje
prodej pozemku p.č. 2213/2, trvalý travní porost, o výměře 100 m², který byl oddělen 
geometrickým plánem č. 715-77/2018 z pozemku p.č. 2213, trvalý travní porost, o výměře 1254 
m2, vše obec Jindřichův Hradec, k.ú. Radouňka, , bytem  

, Radouňka, Jindřichův Hradec za celkovou kupní cenu 137 400,-- Kč včetně DPH
Smlouva bude uzavřena dle schváleného vzoru.

Usnesení číslo: 174/10Z/2019
Převod pozemku pod silnicí I.třídy I/34 - p.č. 4278/9 v k.ú. Jindřichův Hradec - záměr

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje
záměr bezúplatného převodu pozemku p.č. 4278/9, ostatní plocha, ostatní komunikace, o 
výměře 378 m2, obec i k.ú. Jindřichův Hradec, formou darovací smlouvy, do majetku ŘSD ČR, IČ 
65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

Usnesení číslo: 175/10Z/2019
Prodej pozemku p.č. 3665/2, obec i k.ú. Jindřichův Hradec - záměr

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje
záměr prodat pozemek p.č. 3665/2 o výměře 72 m², obec i k,ú. Jindřichův Hradec, za těchto 
podmínek: 
- obálkovou metodou za minimální nabídkovou cenu 875,-- Kč/m² + příslušná sazba DPH
- 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 v předmětné části pozemku je uložen telekomunikační kabel
- 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

Usnesení číslo: 176/10Z/2019
Prodej části pozemku p.č. 2601/12, obec i k.ú. Jindřichův Hradec - záměr 

Zastupitelstvo města po projednání:

1. neschvaluje
přijetí záměru prodat část pozemku p.č. 2601/12, ostatní plocha, jiná plocha, obec i k.ú. 
Jindřichův Hradec

Usnesení číslo: 177/10Z/2019
Nabídka na odkoupení pozemků v k.ú. Otín u J.Hradce - realizace

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje
uzavření Kupní smlouvy uzavřené mezi městem Jindřichův Hradec, IČ 00246875, se sídlem 
Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec (jako kupující) a společnostmi BORA s.r.o., IČ 42408652, U 
Habrovky 247/11, Krč, Praha 4 a Pro Invest s.r.o., IČ 26022559, Kettnerova 2048/28, Stodůlky, 
Praha 5 (jako prodávající), dle předloženého návrhu, za celkovou kupní cenu 456.800,- Kč, za 
podmínky souhlasu Waldviertler Sparkasse Bank AG s výmazem zákazu zcizení a zatížení a 
zástavního práva.
Kupní cena bude hrazena z ORJ 39.



2. schvaluje
uzavření Darovací smlouvy a Smlouvy o zřízení služebnosti uzavřené mezi městem Jindřichův 
Hradec, IČ 00246875, se sídlem Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec (jako obdarovaný či 
oprávněný) a společnostmi BORA s.r.o., IČ 42408652, U Habrovky 247/11, Krč, Praha 4 a Pro 
Invest s.r.o., IČ 26022559, Kettnerova 2048/28, Stodůlky, Praha 5 (jako dárci a povinní), dle 
předloženého návrhu, za podmínky souhlasu Waldviertler Sparkasse Bank AG s výmazem zákazu 
zcizení a zatížení a zástavního práva.

Usnesení číslo: 178/10Z/2019
Zajištění výběru provozovatele vodohospodářské infrastruktury v majetku města J. Hradec, 
rozpočtový závazek na rok 2020

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje
financování zakázky Zajištění výběru provozovatele vodohospodářské infrastruktury v majetku 
města J. Hradec z rozpočtu města v roce 2020 v částce cca 600 tis. Kč.

Usnesení číslo: 179/10Z/2019
Koupě bytového domu čp. 62/IV v k.ú. Jindřichův Hradec

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje
uzavření kupní smlouvy mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec 
(jako kupujícím) a panem , , Kladno (jako prodávajícím) dle 
předloženého návrhu.
Kupní cena 9.500.000,- Kč bude hrazena z výsledku rozpočtového hospodaření minulých let.




