
USNESENÍ Z 12. ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MĚSTA

JINDŘICHŮV HRADEC

KONANÉHO DNE 27.11.2019

V Jindřichově Hradci dne 28.11.2019
Usnesení číslo: 209/12Z/2019
Schválení návrhové komise a ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje
návrhovou komisi ve složení:
- Ing. Jaroslav Chalupský - mluvčí
- PhDr. Jana Burianová
- Otakar Kinšt

ověřovatele zápisu ve složení:
- Radim Kvitský
- Ing. Libor Votava, Ph.D.

Usnesení číslo: 210/12Z/2019
Schválení předloženého programu

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje
předložený program jednání

Usnesení číslo: 211/12Z/2019
Návrhy dodatků č.1 ke smlouvám o poskytnutí dotace - MF MOM o.p.s. a Dům gobelínů, 
kulturních tradic a řemesel o.p.s. a návrhy na provedení rozpočtových opatření č. 77/2019 a 
78/2019

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace pro rok 2019 ze dne 4. 3. 2019 mezi 
městem Jindřichův Hradec a Muzeem fotografie a moderních obrazových médií, o.p.s., se sídlem 
Kostelní 20/I, Jindřichův Hradec, IČ: 28143396, jehož předmětem je navýšení dotace o částku 
350.000,- Kč, dle předloženého návrhu

2. schvaluje
provedení rozpočtového opatření č. 77/2019 v ORJ 16, odbor kanceláře starosty, a to:
a) Muzeum fotografie - moderní obrazová média - dotace povýšit o částku 350.000,- Kč
b) Cyklistický klub J. Hradec- ponížit o částku 173.000,- Kč
c) Dotační program na podporu kultury a zájmové činnosti - ponížit o částku 62.000,- Kč
d) Členské příspěvky - sdružení obcí - ponížit o částku 55.000,- Kč
e) Provoz kanceláře starosty, zahraniční vztahy - ponížit o 60.000,- Kč

3. schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace pro rok 2019 ze dne 5. 3. 2019 mezi 
městem Jindřichův Hradec a Domem gobelínů, kulturních tradic a řemesel, o.p.s., se sídlem 
Dobrovského 202/I, Jindřichův Hradec, IČ: 28086198, jehož předmětem je navýšení dotace o 

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



částku 270.000,- Kč, dle předloženého návrhu

4. schvaluje
provedení rozpočtového opatření č. 78/2019 v ORJ 16, odbor kanceláře starosty, a to:
a) Dům gobelínů - dotace povýšit o částku 270.000,- Kč
b) Provoz kanceláře starosty, zahraniční vztahy - ponížit o 70.000,- Kč
c) Propagace města, marketink ponížit o 200.000,- Kč

Usnesení číslo: 212/12Z/2019
Městské televizní vysílání - záměr

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje
záměr městského televizního vysílání Jindřichův Hradec pro období let 2020 - 2021 a jeho 
financování z rozpočtu města Jindřichův Hradec pro roky 2020 - 2021, a to v souladu s příslušnou 
smlouvou.

2. schvaluje
záměr využití možnosti městského televizního vysílání Jindřichův Hradec mimo jiné formou 
digitálního přenosu pro období let 2020 - 2021 a jeho financování z rozpočtu města Jindřichův 
Hradec pro roky 2020 - 2021, a to v souladu s příslušnou smlouvou.

3. schvaluje
zahájení zadávacího řízení na městské televizní vysílání Jindřichův Hradec 2020 - 2021 před 
schválením rozpočtu města na rok 2020

Usnesení číslo: 213/12Z/2019
Rozpočtová opatření schválená radou města a opravy rozpisu schváleného rozpočtu

Zastupitelstvo města po projednání:

1. bere na vědomí
- rozpočtová opatření č. 74, 75 a 76/2019, která schválila Rada města Jindřichův Hradec a 
opravné doklady rozpisu schváleného rozpočtu č. 544 - 586/2019.

Usnesení číslo: 214/12Z/2019
Návrh Obecně závazné vyhlášky města Jindřichův Hradec č. 1/2019 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku města Jindřichův Hradec č. 1/2019 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
dle předloženého návrhu s tím, že sazba poplatku pro fyzickou osobu bude ve výši 500,- Kč za 
osobu a kalendářní rok.

Usnesení číslo: 215/12Z/2019
Návrh Obecně závazné vyhlášky města Jindřichův Hradec č. 2/2019 o místním poplatku ze 
psů

Zastupitelstvo města po projednání:



1. schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku města Jindřichův Hradec č. 2/2019 o místním poplatku ze psů, dle 
upraveného návrhu.

Usnesení číslo: 216/12Z/2019
Návrh Obecně závazné vyhlášky města Jindřichův Hradec č. 3/2019 o místním poplatku z 
pobytu

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o místním poplatku z pobytu.

Usnesení číslo: 217/12Z/2019
Územní studie systému sídelní zeleně J. Hradec

Zastupitelstvo města po projednání:

1. bere na vědomí
existenci "Územní studie systému sídelní zeleně Jindřichův Hradec"

Usnesení číslo: 218/12Z/2019
Rozpočtový závazek na rok 2020 a 2021 na akci „Zpracování návrhu změny č. 1 Územního 
plánu Jindřichův Hradec na základě schválené zprávy o uplatňování územního plánu“

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje
Rozpočtový závazek na rok 2020 a 2021 na akci „Zpracování návrhu změny č. 1 Územního plánu 
Jindřichův Hradec na základě schválené zprávy o uplatňování územního plánu“

Usnesení číslo: 219/12Z/2019
Majetkoprávní vypořádání stavby "Parkoviště Hvězdárna" - část p.č. 3521/136 díl "h" k.ú. 
Jindřichův Hradec - realizace

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje
uzavření kupní smlouvy mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec 
(jako kupujícím) a Českou poštou, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1, IČ 47114983 
(jako prodávajícím) na koupi dílu "h" o výměře 5 m2, odděleného geometrickým plánem č. 5061-
1879/2018 z pozemku p.č. 3521/136, ostatní plocha, jiná plocha a nově přisloučeného do 
pozemku p.č. 3521/135, ostatní plocha, ostatní komunikace, vše obec i k.ú. Jindřichův Hradec, 
dle předloženého návrhu.
Celková kupní cena 5294,- Kč včetně DPH bude hrazena z ORJ 39.

Usnesení číslo: 220/12Z/2019
Majetkoprávní vypořádání stavby "Rekonstrukce ulice 28. října, Jindřichův Hradec - realizace

Zastupitelstvo města po projednání:



1. schvaluje
uzavření kupní smlouvy mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec 
(jako kupujícím) a manželi  a , oba bytem 

 Jindřichův Hradec (jako prodávajícími) na převod nově vzniklého pozemku p.č. 361/27, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 76 m2 zaměřeného geometrickým plánem č. 5099-
98/2019, za celkovou kupní cenu 19.000,- Kč a za podmínky souhlasu České spořitelny, a.s. s 
výmazem zástavního práva na převáděný pozemek.
Kupní smlouva bude uzavřena dle předloženého návrhu.
Kupní cena bude hrazena z ORJ 39.

Usnesení číslo: 221/12Z/2019
Převod pozemku pod silnicí I.třídy I/34 - p.č. 4278/9 v k.ú. Jindřichův Hradec - realizace

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje
uzavření darovací smlouvy mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec 
(jako dárcem) a ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČ 65993390 (jako 
obdarovaným), na převod pozemku p.č. 4278/9, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 
378 m2, obec i k.ú. Jindřichův Hradec, dle předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 222/12Z/2019
Prodej pozemku p.č. 3665/2, obec i k.ú. Jindřichův Hradec - realizace záměru

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje
prodej pozemku p.č. 3665/2, orná půda o výměře 72 m², obec i k.ú. Jindřichův Hradec 
společnosti Jiří Souček s.r.o., IČ 26078848, se sídlem Jiráskovo předměstí 899, Jindřichův 
Hradec, zastoupené jednatelem společnosti p. Jiřím Součkem, za celkovou kupní cenu 63000,-- 
Kč + příslušná sazba DPH
Smlouva bude uzavřena dle schváleného vzoru

Usnesení číslo: 223/12Z/2019
Směna pozemků v k.ú. Děbolín - záměr 

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje
přijetí záměru směnit část pozemku p.č. 23/2, zahrada, o výměře cca 20 m², obec Jindřichův 
Hradec, k.ú. Děbolín ve vlastnictví města za část pozemku p.č. st.76, o výměře cca 10 m² a část 
pozemku p.č. 21/2, zahrada, o výměře cca 5 m², obec Jindřichův Hradec, k.ú. Děbolín ve 
spoluvlastnictví , , Podolí, 147 00 Praha (podíl ve výši 2/6) a  

, , J. Hradec (podíl ve výši 4/6) za těchto podmínek: 
- žadatelé uhradí rozdíl ve výměře vzájemně směňovaných nemovitostí ve výši 390,-- Kč/m²
- výměra částí směňovaných pozemků bude upřesněna geometrickým plánem
- žadatelé mají vyrovnány veškeré závazky vůči městu J. Hradec, jím zřízeným právnickým 
osobám a organizačním složkám, případně jsou závazky smluvně zajištěny a žadatelé podmínky 
takové smlouvy plní
- ve směňované části pozemku p.č. st. 76, k.ú. Děbolín je uložen veřejný vodovod 
- ve směňované části pozemku p.č. 21/2, k.ú. Děbolín je uloženo telekomunikační vedení
- na pozemek p.č. 23/2, k. ú. Děbolín je uzavřena nájemní smlouva s tříměsíční výpovědní lhůtou
- žadatelé uhradí veškeré náklady se smlouvou spojené
- město J. Hradec má právo od smlouvy odstoupit v případě, že rozdíl ve výměře vzájemně 
směňovaných nemovitostí a náklady se smlouvou spojené nebudou uhrazeny včas a řádně
- rozdíl ve výměře vzájemně směňovaných nemovitostí bude uhrazen do 30ti dnů od podpisu 



smlouvy

Usnesení číslo: 224/12Z/2019
Směna a koupě pozemků v lokalitě Karlov v Jindřichově Hradci - záměr

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje
přijetí záměru směnit díl „d“ o výměře 17 m² oddělený geometrickým plánem č. 5051-87/2018 z 
pozemku p.č. 996/2, ostatní plocha, manipulační plocha, díl „e“ o výměře 3 m² oddělený 
geometrickým plánem č. 5051-87/2018 z pozemku p.č. 1003, ostatní plocha, ostatní komunikace 
a díl „b“ o výměře 4 m² oddělený geometrickým plánem č. 5115-75/2018 z pozemku p.č. 997/2, 
zahrada za pozemky ve vlastnictví manželů , bytem , Vsetín a  

, bytem , Jindřichův Hradec, díl „a“ o výměře 8 m² oddělený 
geometrickým plánem č. 5051-87/2018 z pozemku p.č. 997/1, zahrada a díl „b“ o výměře 16 m² 
oddělený geometrickým plánem č. 5051-87/2018 z pozemku p.č. 996/1, zastavěná plocha a 
nádvoří, vše obec i k.ú. Jindřichův Hradec, za těchto podmínek: 
- směna bude provedena ve stejných výměrách bez finančního vyrovnání
- žadatelé mají 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 pozemky p.č. 1003 a p.č. 996/2 jsou dle platného územního plánu součástí 
plochy veřejného prostranství 
- upozorňujeme, že v pozemcích p.č. 1003 a p.č. 996/2 je uložen telekomunikační kabel a 
podzemní vedení NN
- náklady spojené se směnnou smlouvou uhradí obě strany stejným dílem
- pozemky p.č. 996/1 a p.č. 996/2, které nově vznikly na základě geometrického plánu č. 5051-
87/2018 budou zatíženy služebností inženýrské sítě spočívající ve strpění uložení kanalizace. 
Služebnost bude zřízena pro město J. Hrade, bezúplatně, na dobu neurčitou a v rozsahu 
geometrického plánu č. 5051-87/2018

2. schvaluje
přijetí záměru prodat díl „a“ o výměře 5 m² oddělený geometrickým plánem č.5115-75/2018 z 
pozemku p.č. 997/2, zahrada, obec i k.ú. Jindřichův Hradec, panu  bytem

, Jindřichův Hradec za těchto podmínek: 
- za cenu 1 200,-- 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
- na prodávané části pozemku je umístěna stavba opěrné kamenné zdi ve vlastnictví kupujícího 
- 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: 225/12Z/2019
Kalkulace cen pro vodné a stočné pro rok 2020 - ČEVAK, a.s.

Zastupitelstvo města po projednání:

1. bere na vědomí
schválenou cenu vodného a stočného pro rok 2020.

Usnesení číslo: 226/12Z/2019
Oznámení zakladateli o zrušení společnosti - (DG, MF MOM)



Zastupitelstvo města po projednání:

1. bere na vědomí
Oznámení správní rady zakladateli obecně prospěšné společnosti Dům gobelínů, kulturních tradic 
a řemesel, o.p.s., se sídlem Dobrovského 202/I, Jindřichův Hradec, IČ 280 86 198, ze dne 7. 10. 
2019

2. schvaluje
zrušení obecně prospěšné společnosti Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel, o.p.s., se 
sídlem Dobrovského 202/I, Jindřichův Hradec, IČ 280 86 198, s likvidací ke dni 31. 12. 2019

3. bere na vědomí
Oznámení správní rady zakladateli obecně prospěšné společnosti MUZEUM FOTOGRAFIE A 
MODERNÍCH OBRAZOVÝCH MÉDIÍ, o.p.s., se sídlem Kostelní 20/I, Jindřichův Hradec, IČ 281 43 
396, ze dne 29. 10. 2019

4. schvaluje
zrušení obecně prospěšné společnosti MUZEUM FOTOGRAFIE A MODERNÍCH OBRAZOVÝCH 
MÉDIÍ, o.p.s., se sídlem Kostelní 20/I, Jindřichův Hradec, IČ 281 43 396, s likvidací ke dni 31. 
12. 2019




