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  ZZ   ÁÁ   PP   II   SS   
 

z  2 0 .  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 6 .  s r p n a  2 0 2 0  
v divadelním sále Kulturního domu Střelnice v 16.00 hod. 

 
 
1. Zahájení 
 
Zasedání zahájil starosta města Ing. Jan Mlčák, MBA. Seznámil přítomné s účastí členů na jednání 
ZMě.  
 

Přítomno:                                            27 členů ZMě 
Nepřítomno:                                          0 členů ZMě 
Omluveni:                                             0 členové ZMě                                  Celkem 27 členů ZMě 
 
Konstatoval, že ZMě je usnášeníschopné.   
 

Zapisovatelkou jednání byla pověřena pracovnice Městského úřadu J. Hradec Iva Korandová.  
 
 
2. Schválení návrhové komise a ověřovatelů zápisu 
 
Materiál uvedl starosta města Ing. Jan Mlčák, MBA.  
 

Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
návrhovou komisi ve složení:  
MUDr. Michal Cihla - mluvčí 
Otakar Kinšt  

Mgr. Bc. Milan Synek 
 
ověřovatele zápisu ve složení:  
PhDr. Jana Burianová  

Ing. Libor Votava, Ph.D. 
 

Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 25 členů ZMě a 1 člen ZMě nehlasoval. 
 
Usnesení číslo: 357/20Z/2020  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
návrhovou komisi ve složení:  
MUDr. Michal Cihla - mluvčí 
Otakar Kinšt  
Mgr. Bc. Milan Synek 
 
ověřovatele zápisu ve složení:  

PhDr. Jana Burianová 
Ing. Libor Votava, Ph.D. 

 
 

3. Schválení předloženého programu 
 

Materiál uvedl starosta města Ing. Jan Mlčák, MBA.  
 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

předložený program jednání 
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Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 26 členů ZMě. 
 

Usnesení číslo: 358/20Z/2020  

 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

předložený program jednání 

 

4. Návrh dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace – NPÚ 
 

Materiál uvedl starosta města Ing. Jan Mlčák, MBA.  
 
K tomuto bodu se vyjádřili: 
Mgr. V. Burian – jsou to peníze zpětně, jelikož výstavy už proběhly, či probíhají. Schválené peníze 
budou doplácet již uskutečněné akce.  
Ing. J. Mlčák, MBA – ano, žádost byla podána 31. 7. 2020.  
 

Návrh na usnesení:  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Jindřichův 
Hradec, Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 002 46 875 a Národním památkovým 

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

Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 26 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 359/20Z/2020  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Jindřichův 
Hradec, Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 002 46 875 a Národním památkovým 

ústavem, státní příspěvková organizace, se sídlem Valdštejnské nám. 162/3, Malá strana, 118 
00 Praha 1, IČ: 750 32 333, jehož předmětem je poskytnutí dotace na pořádání kulturních 

akcí, dle předloženého návrhu 
 
 
5. Delegování zástupce města Jindřichův Hradec na valné hromady a do orgánů obchodní 
společnosti Teplospol a.s. 

 
Materiál uvedl starosta města Ing. Jan Mlčák, MBA.  

 
V 16:12 hod se dostavil na jednání ZMě JUDr. T. Vytiska. Přítomno 27 členů ZMě.  
 
K tomuto bodu se vyjádřili: 
Ing. S. Mrvka – nechci, aby to vyznělo, že se nechci vzdát nějaké funkce, to určitě ne, mám spoustu 
jiné práce. Minulý týden jsem byl odvolán z Nadačního fondu rozvoje J. Hradec, to je naprosto 
v pořádku. U obchodních společností je to ale jinak. Když jsem v roce 2010 přebíral funkci, tak jsem 

dělal vše proto, aby to v těchto společnostech probíhalo tak, jak je zvykem, to znamená, aby buď 

doběhlo období mezi valnými hromadami, či aby doběhlo volební období s tím, že jsem se seznamoval 
s chodem těch společností. Při mém nástupu Město J. Hradec mělo nevýznamnou úlohu v těchto 
společnostech, kromě Teplospolu, tam mělo předsedu představenstva. V hodně společnostech, ať je to 
a. s., či jiné společnosti, tak je to sdružení měst, a tam J. Hradec nerozhoduje, to rozhoduje valná 
hromada. Nám trvalo dlouhou dobu, abychom J. Hradec dostali na odpovídající úroveň. ZMě má právo 
navrhnout tento materiál, to nezpochybňuji, ale může se stát, že v těchto společnostech ztratí město 

J. Hradec odpovídající vliv. Např. Bukovská voda. Tam si o všem rozhodovaly obce kolem a město J. 
Hradec, i když byl největší odběratel, do toho neměl co mluvit. A to se může stát. Co se týče 
Teplospolu, tak bych rád poděkoval současnému vedení. Na začátku tam nebyly skoro žádné peníze, 
splácely se dluhy, teplo pro obyvatele bylo podstatně dražší než nyní. I když byla inflace, tak ceny se 
stále snižovaly a podařily se ušetřit prostředky. Nastolil se systém a spolupráce.  
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Ing. J. Mlčák, MBA – konzultovali jsme tento krok s panem ředitelem, ptali se na názor, zda má 
zájem, aby byl v představenstvu znovu starosta města a on souhlasil.  
 
Návrh na usnesení:  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

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

2. schvaluje 
ve smyslu ustanovení § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
v platném znění, delegování zástupce města Jindřichův Hradec Ing. Jana Mlčáka, MBA na 

valné hromady obchodní společnosti Teplospol a.s., se sídlem Vajgar 585/III, Jindřichův 
Hradec, IČ 251 71 283 

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

Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 15 členů ZMě, 11 členů ZMě se zdrželo a 1 člen ZMě 
nehlasoval. 
 
Usnesení číslo: 360/20Z/2020  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

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

2. schvaluje 
ve smyslu ustanovení § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
v platném znění, delegování zástupce města Jindřichův Hradec Ing. Jana Mlčáka, MBA na 

valné hromady obchodní společnosti Teplospol a.s., se sídlem Vajgar 585/III, Jindřichův 
Hradec, IČ 251 71 283 

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

 
6. Delegování zástupce města Jindřichův Hradec na valné hromady a do orgánů obchodní 
společnosti EKO SKLÁDKA spol. s r.o. 
 
Materiál uvedl starosta města Ing. Jan Mlčák, MBA.  
 
Návrh na usnesení:  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

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

2. schvaluje 
ve smyslu ustanovení § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

v platném znění, delegování zástupce města Jindřichův Hradec pana Bc. Radima Staňka na 
valné hromady obchodní společnosti EKO SKLÁDKA spol. s r.o., se sídlem Václavská 609/III, 
Jindřichův Hradec, IČ 60838841 

3. schvaluje 
ve smyslu ustanovení § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
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v platném znění, navržení zástupce města Jindřichův Hradec pana Bc. Radima Staňka do 
orgánů, případně do funkcí v těchto orgánech, obchodní společnosti EKO SKLÁDKA spol. s r.o., 
se sídlem Václavská 609/III, Jindřichův Hradec, IČ 60838841 

Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 16 členů ZMě a 11 členů ZMě se zdrželo. 
 

Usnesení číslo: 361/20Z/2020  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

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

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

3. schvaluje 

ve smyslu ustanovení § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

v platném znění, navržení zástupce města Jindřichův Hradec pana Bc. Radima Staňka do 
orgánů, případně do funkcí v těchto orgánech, obchodní společnosti EKO SKLÁDKA spol. s r.o., 
se sídlem Václavská 609/III, Jindřichův Hradec, IČ 60838841 

 
7. Vzdání se práva na vymáhání pohledávky a její účetní odpis pro nedobytnost 

 
Materiál uvedl starosta města Ing. Jan Mlčák, MBA.  
 
Návrh na usnesení:  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
vzdání se práva na vymáhání pohledávky v celkové částce 87.837,-- Kč, jakož i její účetní 
odpis pro nedobytnost za dlužníkem: zemř. , posl. bytem  

Jindřichův Hradec 

Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 27 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 362/20Z/2020  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

vzdání se práva na vymáhání pohledávky v celkové částce 87.837,-- Kč, jakož i její účetní 
odpis pro nedobytnost za dlužníkem: zemř. , posl. bytem  
Jindřichův Hradec 

 
8. Petice týkající se revitalizace Husových sadů 
 
Materiál uvedl starosta města Ing. Jan Mlčák, MBA.  

 

Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. bere na vědomí 
odpověď na petici ohledně revitalizace Husových sadů 

Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 

návrhem na usnesení souhlasilo 22 členů ZMě a 5 členů ZMě se zdrželo. 
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Usnesení číslo: 363/20Z/2020  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. bere na vědomí 

odpověď na petici ohledně revitalizace Husových sadů 

 
9. Úpravy rozpisu schváleného rozpočtu 

 
Materiál uvedl starosta města Ing. Jan Mlčák, MBA.  
 
V 16:30 hod opustil jednání ZMě Mgr. V. Burian. Přítomno 26 členů ZMě.  
 
Návrh na usnesení:  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. bere na vědomí 
úpravy schváleného rozpočtu za 2. čtvrtletí roku 2020. 

Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 26 členů ZMě. 
 

Usnesení číslo: 364/20Z/2020  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. bere na vědomí 
úpravy schváleného rozpočtu za 2. čtvrtletí roku 2020. 

 
10. Rozpočtová opatření schválená radou města 
 

Materiál uvedl starosta města Ing. Jan Mlčák, MBA.  
 
V 16:35 hod se dostavil na jednání ZMě Mgr. V. Burian. Přítomno 27 členů ZMě.  
 
Návrh na usnesení:  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. bere na vědomí 

- rozpočtová opatření č. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 
59, 60/2020, která schválila Rada města Jindřichův Hradec 

Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 27 členů ZMě. 
 

Usnesení číslo: 365/20Z/2020  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. bere na vědomí 
- rozpočtová opatření č. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 
59, 60/2020, která schválila Rada města Jindřichův Hradec 

 
11. Uzavření dohody o ukončení smlouvy s ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o. 

 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Miroslav Kadeřábek. 
 
V 17:04 hod opustil jednání ZMě Mgr. V. Burian. Přítomno 26 členů ZMě. V 17:06 hod se dostavil na 
jednání ZMě Mgr. V. Burian. Přítomno 27 členů ZMě.  
 

K tomuto bodu se vyjádřili: 
Ing. B. Komínek – chybí mi, co bude dál? Za 2 roky. V letošním roce dojedeme za ty ceny, které 
jsou nastavené. Bude velké navýšení. Teď je to bianco šek, že ukončíme a uvidíme, co bude. Ukončení 
je v pořádku, ale měl by být předložen hned další materiál, kde by bylo jasně definováno, co nás ty 2 
roky budou stát. Jaké budou ceny v roce 2021 a 2022, než se vysoutěží nové ceny? Celková ztráta 
byla hlavně ve mzdových nákladech. Další věc je zastávka na nádraží, byl tam problém se zajížděním, 
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a ostatní dopravci, kteří se hlásili, tak měli problém s tím, že ta zastávka pro ně nebyla komfortní na 
obsloužení, protože je vlastnictvím někoho jiného. Jak je domluvené s JIKORDem, respektive 
s krajem, zda není nějaká možnost, že nám budou držet cenu ty 2 roky, že MHD bude jezdit i do 
místních částí. 

Ing. J. Mlčák, MBA – problém je značný. Zástupci ICOM požadovali ukončit smlouvu už v srpnu. 
Domluvili jsme se, že za stávajících podmínek budou jezdit do konce roku, pak je připravena smlouva, 

kde dojde k navýšení o mzdové náklady, o které přicházeli. Přepočítali jsme to na současný stav a 
vyšlo navýšení na 1-2 mil. Kč. Co se týče zastávky, tak nám bylo řečeno, že nám pozemek neprodají, 
ale máme dohodu o pronájmu pozemku. Bude pronájem na 10 let za 1 Kč.  
Ing. S. Mrvka – bavíme se o veřejných penězích a bylo by slušné, aby v jednom materiálu bylo vše. 
Budeme jezdit do místních částí, či nebudeme? 800 tis. Kč platí kraj. Bude stále?  
JUDr. T. Vytiska – co nám brání v tom, abychom změnili stávající smlouvu, aby vyhovovala oběma 

stranám? Jediný problém je v tom, že se změnily mzdové náklady z důvodu rozhodnutí vlády. Bylo by 
daleko lepší a přehlednější, že když uzavřeme tuto dohodu, tak se uzavírá i dohoda další s ICOMem. 
Pokud uzavřeme dohodu, tak se mění vyjednávací pozice. Dopravce potom už nebude nic nutit 
k tomu, aby nám vyšli vstříc. Proč se vzdávat výhody to uzavřít naráz. Nehrozilo by to, že 
odsouhlasíme v ZMě zánik smlouvy a pak ICOM změní názor.  
Ing. J. Mlčák, MBA – já samozřejmě nepodepíšu dohodu o ukončení, abych předem nepodepsal 
dohodu ohledně zastávky. Nechtěli jsme to slučovat z toho důvodu, že tam jsou ve hře výběrová 

řízení. VŘ by neměla probíhat tak, že jsou spojené s nějakou výhodou, či nevýhodou. 
JUDr. J. Říhová – smlouva nelze upravit, protože tam jsou ustanovení, která neumožňují úpravu 

v tom smyslu, že dopravce se zavázal na sebe vzít veškerá rizika, která jsou se smluvním vztahem 
spojená. Riziko, které je způsobené nařízením vlády, je tím pravým rizikem či nikoli. Proto nejde jít 
cestou dodatku, či změnou. Jsme pořád v režimu zadávání veřejných zakázek, v režimu zákona o 
silniční přepravě. Pozemek pod zastávkou není ICOM, ale fyzické osoby. Je připravena smlouva o 
pronájmu a bude předložena ZMě.  

JUDr. T. Vytiska – druhou smlouvou jsem měl na mysli uzavřít smlouvu o dalším postupu, když se 
jedna ukončí. Nemyslel jsem zastávku. Stále nechápu, proč nemůžeme změnit smlouvu, i když bere 
dopravce na sebe všechna rizika. To nevylučuje dohodu, kde smluvní strany změní ceny.  
Ing. J. Mlčák, MBA – pokud se jedná o smlouvu o roky následující, tak je jasné, že si toto ohlídáme, 
že nevypovíme jednu smlouvu, abychom neměli ohlídané další roky.  
JUDr. J. Říhová – jsme v režimu zadávaní veřejných zakázek. Nemůžeme zvednout cenu, která byla 

stanovena jako maximální. Kdybychom udělali změnu, porušíme režim zadávání zakázek.  
Ing. S. Mrvka – jak bude řešena doprava do místních částí?  
Bc. M. Kadeřábek – v důvodové zprávě je řečeno, o kolik bude navýšeno v tom překlenovacím 
období. Co se týče dopravy do místních částí. Pokud bude platná IDS, tak bude dále dotovaná JčK. 
Pokud bude zrušená, budeme se muset k tomu postavit a zavést dopravu do těchto míst. 
Ing. B. Komínek – IDS máme domluvenou do konce tohoto roku. JIKORD musí dávat tuto částku do 

rozpočtu kraje. Doufám, že se povede, že to zůstane v rozpočtu kraje. 

Ing. J. Chalupský – jaký jste měl plán B, jak řešit tuto situaci, když jste byl starostou? Vy jste tuto 
situaci oddaloval a chtěl řešit až po volbách. Pan Kratochvíl všechny obcházel, s vámi vázla 
komunikace. Nikam se to neposouvalo. Vy sedíte na kraji a můžete něco ovlivnit. Bývalý premiér B. 
Sobotka toto způsobil. Líbivě zvýšil mzdové náklady. Kde jste v tu dobu byl?  
Ing. S. Mrvka – v první řadě jsem se bavil o technických věcech. Já jsem byl jediný, kdo dával 
negativní stanovisko k návrhům vlády. Že to bude mít negativní dopady. Já mám čisté svědomí a 
ukázalo se, že jsem měl pravdu. Co se týče plánu B, v květnu jsem řekl, že materiál půjde před 

zastupitelstvo, až bude kompletní. Vím, musí se to vyřešit, já mluvím o tom, že materiál není úplný a 
neodpovídá na otázky, které byly položeny.  
JUDr. T. Vytiska – RMě vychází z toho, že dohoda o ukončení smlouvy bude účinná k 31. 12. 2020. 
Navrhuji doplnit do usnesení.  
Ing. B. Komínek – tady padlo, že jsme nic pro to neudělali a čekali jsme. Materiál je předložen, jak 
jsme to vyjednali. Dohoda je dlouhodobá spolupráce. Nemám strach, že co se domluví s p. 

Kratochvílem, že by to neklaplo. Spíš se bojím spolupráce s JIKORDem. Tato věc není dojednaná.  
Mgr. O. Pumpr – materiál je opravdu nekompletní. Není předloženo vše. Bylo by možné návrh 
stáhnout a předložit to za měsíc, že ukončujeme dohodu a předložit řešení následujících roků.  

Ing. J. Mlčák, MBA – není to žádný bianco šek, kdo četl materiál podrobně. 
JUDr. T. Vytiska – v předloženém návrhu datum je, beru návrh zpátky.  
 
Návrh na usnesení:  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

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

předloženého návrhu 
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2. ukládá 
Radě města Jindřichův Hradec činit kroky k zajištění dopravní obslužnosti města Jindřichův 
Hradec městskou hromadnou dopravou od 1. 1. 2021. 

Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 19 členů ZMě a 8 členů ZMě se zdrželo. 
 

Usnesení číslo: 366/20Z/2020  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření dohody o ukončení smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících městskou 
hromadnou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti města Jindřichův Hradec a jeho 

vybraných místních částí mezi městem Jindřichův Hradec a ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o., se 
sídlem U Nádraží 694, Jindřichův Hradec II, 377 14 Jindřichův Hradec, IČO 6007109, podle 
předloženého návrhu 

2. ukládá 
Radě města Jindřichův Hradec činit kroky k zajištění dopravní obslužnosti města Jindřichův 
Hradec městskou hromadnou dopravou od 1. 1. 2021. 

 
12. Návrh rozpočtového opatření č. 58/2020 - Rekonstrukce ulice Ke Mlýnu, Radouňka, 

Jindřichův Hradec  

 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Miroslav Kadeřábek. 
 
V 17:25 hod opustil jednání ZMě Bc. R. Staněk a MUDr. L. Žižka. Přítomno 25 členů ZMě. V 17:27 hod 
se dostavil Bc. R. Staněk a MUDr. L. Žižka. Přítomno 27 členů ZMě. V 17:39 hod opustil jednání ZMě 
Mgr. V. Prokýšek. V 17:47 hod se dostavil Mgr. V. Prokýšek. Přítomno 27 členů ZMě. 
 

K tomuto bodu se vyjádřili: 
Ing. B. Komínek – pokud se podalo stavební povolení v půlce srpna, tak minimálně do půlky října 
stavební povolení poběží. My bychom mohli začít dřív, ale jelikož jsme tu objízdnou komunikaci dali až 
do celého stavebního povolení, tak nemůžeme. Začne se přibližně koncem října. Z letošního rozpočtu 
vezmeme 2,7 mil. Kč z YMCY. Na tuto akci v letošním roce 7 mil. Kč stačí, stejně se neprofinancují. Na 
zimu to stejně budeme muset zasanovat a asfalty budeme dělat až na jaře příštího roku. Je tam 

písčité podloží a musí si to sednout. RO se musí udělat, abychom podepsali smlouvu, ale nemuselo se 
to brát z YMCY. Zahrnout do rozpočtu 2021. Dlouhodobě se projednávalo, že v té ulici Ke Mlýnu se 
měl udělat ještě kousek navíc. Teď to můžeme slíbit, jelikož jsme získali pozemek od SPÚ.  
Bc. M. Kadeřábek – nelze odhadnout, zda se to stihne, či ne. Situace, co tu prezentujete, není 
pravdivá. Je tam mnoho sítí (osvětlení, kanalizace, vodovod, plynovod) a budou se řešit nejdříve. 
Ing. S. Mrvka – mě by zajímalo, kolik zastupitelů se bylo podívat, co YMCA dělá. Jejich činnost je 
úctyhodná. Jsem zklamaný, že se šahá na tyto peníze.  

Mgr. V. Burian – nevíme, jaké bude počasí. Když se projednával rozpočet, tak minimální počet byl 
proti přestavbě YMCY, tak když jsem viděl, že se šáhlo do této akce, tak to je nerozum. Město má dost 
peněz a berete to zrovna z této položky. Jdete proti dětem, maminkám, ničíte jejich činnost. Jdete 
proti mladé generaci. Najděte položku někde jinde.  
Ing. S. Mrvka – pokud vím, do konce srpna se předkládají návrhy do rozpočtu na rok 2021. V září 
budete mít na stole, kolik budete mít peněz, neberte to z přestavby. Lze to vzít z výsledku 
hospodaření a pak je tam za měsíc vrátit. 

Ing. J. Chalupský – nikdo nechce zaříznout nějakou akci. Na RMě mám problém se všemi RO 
k investicím. Vše se navyšuje. Naposled jsem se rozčiloval nad křižovatkou Miřiovského. Otázkou je, 
jak je akce přestavby YMCY připravena. Pokud se něco teď neuskuteční, tak neznamená, že se 
neuskuteční vůbec.  

Ing. S. Mrvka – nejsem odborník, zda je projekt připraven dobře.  
Bc. R. Staněk – od začátku roku se potýkáme z podfinancovanými rozpočty veřejných zakázek. Toto 

bylo v gesci Ing. B. Komínka. Dostal jsem informace, že rozpočet na YMCU by byla minimálně o 2 mil. 
Kč dražší. Z tohoto důvodu bylo upuštěno od této investice. 
Ing. S. Mrvka – pokud není něco vysoutěžené, tak to jsou teorie. A že se zvedly ceny práce, tak to 
jsme machři, že jsme ovlivnili ceny práce v celé republice.  
Ing. B. Komínek – byl jsem nařčen, že jsem ceny poddimenzoval, tak to je směšné. Kolega Bc. 
Staněk o tom též rozhodoval. Ulici Ke Mlýnu je potřeba zrekonstruovat. 
Ing. J. Mlčák, MBA – představitelé YMCY budu informovat a určitě se to z rozpočtu města nevyloučí. 
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Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

provedení rozpočtového opatření č. 58/2020 v ORJ 40 odbor rozvoje takto: 
- Oddíl Silnice, položka Rekonstrukce ulice Ke Mlýnu Radouňka - zvýšení o částku 2 700 000 

Kč, 
- Oddíl Komunální služby a rozvoj j.n., položka YMCA - přístavba objektu - snížení o 2 700 000 
Kč. 

Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 17 členů ZMě a 9 členů ZMě se zdrželo. 
 

Usnesení číslo: 367/20Z/2020  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
provedení rozpočtového opatření č. 58/2020 v ORJ 40 odbor rozvoje takto: 
- Oddíl Silnice, položka Rekonstrukce ulice Ke Mlýnu Radouňka - zvýšení o částku 2 700 000 
Kč, 

- Oddíl Komunální služby a rozvoj j.n., položka YMCA - přístavba objektu - snížení o 2 700 000 

Kč. 

 
13. Majetkoprávní vypořádání stavby „Rekonstrukce MK Radouňka – Ke Mlýnu“ – budoucí 
směna - realizace  

 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Miroslav Kadeřábek. 
 
V 17:47 hod se dostavil Mgr.V. Prokýšek. Přítomno 27 členů ZMě. 

 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření Smlouvy o budoucí směnné smlouvě mezi Městem Jindřichův Hradec, Klášterská 

135/II, Jindřichův Hradec, IČ: 00266875 a ,  Radouňka, 377 01 
Jindřichův Hradec dle předloženého návrhu. 

Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 27 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 368/20Z/2020  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

uzavření Smlouvy o budoucí směnné smlouvě mezi Městem Jindřichův Hradec, Klášterská 
135/II, Jindřichův Hradec, IČ: 00266875 a , , Radouňka, 377 01 
Jindřichův Hradec dle předloženého návrhu. 

 
14. Prodej části pozemku p. č. 2067/1 k. ú. Jindřichův Hradec - záměr 

 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk. 

 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. neschvaluje 

záměr prodat část pozemku p. č. 2067/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře cca 70 
m2, obec i k.ú. Jindřichův Hradec. 

Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 27 členů ZMě. 
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Usnesení číslo: 369/20Z/2020  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. neschvaluje 

záměr prodat část pozemku p. č. 2067/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře cca 70 
m2, obec i k.ú. Jindřichův Hradec. 

 
15. Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 1106/9, odděleného GP z pozemku p. č. 1106/2, k. 
ú. Otín u J. Hradce - realizace 
 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk. 
 
Návrh na usnesení:  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
prodej nově vzniklého pozemku p. č. 1106/9, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 8 m2, 
odděleného GP č. 1189-12/2020 z pozemku p. č. 1106/2, ostatní plocha, jiná plocha, obec 
Jindřichův Hradec, k. ú. Otín u J. Hradce manželům a  trvale 
bytem , Jindřichův Hradec III, za celkovou kupní cenu 14 520,-- Kč. 

Kupní smlouva bude uzavřena dle schváleného vzoru. 

Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 26 členů ZMě a 1 člen ZMě nehlasoval. 
 
Usnesení číslo: 370/20Z/2020  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
prodej nově vzniklého pozemku p. č. 1106/9, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 8 m2, 
odděleného GP č. 1189-12/2020 z pozemku p. č. 1106/2, ostatní plocha, jiná plocha, obec 
Jindřichův Hradec, k. ú. Otín u J. Hradce manželům a , trvale 
bytem , Jindřichův Hradec III, za celkovou kupní cenu 14 520,-- Kč. 
Kupní smlouva bude uzavřena dle schváleného vzoru. 

 
16. Koupě části pozemku p.č. 135/1, k.ú. Otín u J. Hradce- realizace 
 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk. 
 
K tomuto bodu se vyjádřili: 
 
Návrh na usnesení:  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření Kupní smlouvy uzavřené mezi městem Jindřichův Hradec (jako kupujícím) a panem 

, bytem , Jindřichův Hradec (jako prodávajícím) na koupi 
pozemku p.č. 135/11, trvalý travní porost, o výměře 10 m2, který byl oddělen geometrickým 
plánem č. 1103-639/2017 z pozemku p.č. 135/1, trvalý travní porost, o výměře 1124 m2, vše 

obec Jindřichův Hradec, k.ú. Otín u Jindřichova Hradce za celkovou kupní cenu 2000,-- Kč, dle 
předloženého návrhu. 
Kupní cena bude hrazena z ORJ 39. 

Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 27 členů ZMě. 
 

Usnesení číslo: 371/20Z/2020  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření Kupní smlouvy uzavřené mezi městem Jindřichův Hradec (jako kupujícím) a panem 

, bytem , Jindřichův Hradec (jako prodávajícím) na koupi 
pozemku p.č. 135/11, trvalý travní porost, o výměře 10 m2, který byl oddělen geometrickým 

plánem č. 1103-639/2017 z pozemku p.č. 135/1, trvalý travní porost, o výměře 1124 m2, vše 
obec Jindřichův Hradec, k.ú. Otín u Jindřichova Hradce za celkovou kupní cenu 2000,-- Kč, dle 
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předloženého návrhu. 
Kupní cena bude hrazena z ORJ 39. 

 
17. Nabídka na odkoupení pozemků p.č.1721/5, 1721/6, 1722/5 a zřízení předkupního 
práva na budovu čp. 97/II, vše k.ú. Jindřichův Hradec 

 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk. 
 

K tomuto bodu se vyjádřili: 
Mgr. Bc. M. Synek – máme představu, co tam chceme vytvořit, co nás to bude stát?  
Bc. R. Staněk – v tuto chvíli nemáme zpracovanou PD, tak nevíme, co nás to bude stát. Měla by tam 
být parková plocha před budovou. Srovnání plochy.  
Ing. B. Komínek – děkuji OSM a Bc. R. Staňkovi, že se toto uskuteční. Dlouho se o tom diskutovalo a 
to předkupní právo je důležité.  

 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

uzavření Kupní smlouvy a dohody o zřízení předkupního práva jako práva věcného mezi 
městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 00246875 (jako 

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

Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 27 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 372/20Z/2020  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření Kupní smlouvy a dohody o zřízení předkupního práva jako práva věcného mezi 
městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 00246875 (jako 
kupujícím či předkupníkem) a ODĚVOU v.d., Nádražní 97/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 

00028711 (jako prodávajícím či povinným z předkupního práva), dle předloženého návrhu. 
Kupní cena ve výši 349.972,- Kč bude hrazena z ORJ 39. 

 
 

Starosta Ing. J. Mlčák, MBA vyhlásil 15-ti minutovou přestávku. 
 

 
 
18. Majetkoprávní vypořádání stavby "Parkoviště Hvězdárna" - část p.č. 3521/136 k.ú. 
Jindřichův Hradec - změna geometrického plánu 

 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk. 

 
Návrh na usnesení:  
 
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 nově vzniklého pozemku p.č. 3521/149, ostatní plocha, jiná 
plocha, o výměře 5 m2, odděleného geometrickým plánem č. 5193-1879/2018 z pozemku p.č. 
3521/136, ostatní plocha, jiná plocha, vše obec i k.ú. Jindřichův Hradec, dle předloženého 
návrhu. 

Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 27 členů ZMě. 
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Usnesení číslo: 373/20Z/2020  
 
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 nově vzniklého pozemku p.č. 3521/149, ostatní plocha, jiná 
plocha, o výměře 5 m2, odděleného geometrickým plánem č. 5193-1879/2018 z pozemku p.č. 
3521/136, ostatní plocha, jiná plocha, vše obec i k.ú. Jindřichův Hradec, dle předloženého 
návrhu. 

 
19. Bezúplatný převod částí pozemku p.č. 515 v k.ú. Horní Žďár u J.Hradce od ÚZSVM 
 

Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk. 
 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci, uzavřené mezi 

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

2. schvaluje 
podáním žádosti na ÚZSVM o bezúplatný převod části pozemku p.č. 515, ostatní plocha, 

ostatní komunikace, o výměře cca 770 m2, k.ú. Horní Žďár u J.Hradce, obec Jindřichův 
Hradec, do majetku města Jindřichův Hradec, na němž je umístěna část místní komunikace č. 
320c. 

Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 27 členů ZMě. 
 

Usnesení číslo: 374/20Z/2020  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci, uzavřené mezi 
městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec, IČO 246875 (jako 
nabyvatelem) a ČR Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 

390/42, Nové Město, Praha 2, IČO 69797111 (jako převodcem), na převod nově vzniklého 
pozemku zaměřeného geometrickým plánem č. 373-149/2019 p.č. 515/2 o výměře 509 m2, 
k.ú. Horní Žďár u J.Hradce, obec Jindřichův Hradec, dle předloženého návrhu. 

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

320c. 

 

20. Prominutí úhrady nájemného v souvislosti s koronavirovou epidemií - Služby města 
Jindřichův Hradec s.r.o. 

 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk. 
 

Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

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

Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 

návrhem na usnesení souhlasilo 27 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 375/20Z/2020  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

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

nájemce nemohl vykonávat svou činnost. 

 
21. Zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva města Jindřichův Hradec za rok 2019 
 
Materiál uvedl starosta města Ing. Jan Mlčák, MBA.  
 
K tomuto bodu se vyjádřili: 

Ing. S. Mrvka – písemně požádám o výměnu p. Urbance ve finančním výboru.  

 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

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

2. ukládá 

volebním stranám, které jsou zastoupeny v Zastupitelstvu města Jindřichův Hradec, zhodnotit 
účasti jimi delegovaných členů na jednáních výborů Zastupitelstva města Jindřichův Hradec a 
přijmout opatření ke zvýšení účasti 

Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 27 členů ZMě. 
 

Usnesení číslo: 376/20Z/2020  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

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

2. ukládá 
volebním stranám, které jsou zastoupeny v Zastupitelstvu města Jindřichův Hradec, zhodnotit 
účasti jimi delegovaných členů na jednáních výborů Zastupitelstva města Jindřichův Hradec a 

přijmout opatření ke zvýšení účasti 

 
22. Návrh na stanovení výše odměn poskytovaných neuvolněným členům ZMě - svatební 
obřady 
 
Materiál uvedl starosta města Ing. Jan Mlčák, MBA.  
 

K tomuto bodu se vyjádřili: 

Ing. S. Mrvka – zajímalo by mě, jak to chcete administrovat. Je možné, aby RMě uváděla podmínky, 
co nejsou v zákoně? Kdo rozhodne o tom, kdo bude oddávat ve slabých měsících (leden, únor, 
březen)? Zda uvolnění, či neuvolnění? Jste ve vedení 4 členové, tak si to rozdělte a nemusíte nic 
takového předkládat. 
Mgr. V. Burian – kdo neoddává, nepracuje, nedostane odměnu. Je to tak i u výborů a komisí, že kdo 
se neúčastní, tak též nedostane odměnu?  

JUDr. T. Vytiska – jsem se domníval, že tato povinnost spadá na uvolněné členy RMě a má to určitou 
vážnost. Překvapilo mě, že těch lidí, kteří mohou oddávat je dost. Též se domnívám, že by si to měli 
rozdělit uvolnění členové RMě, kteří to dělají z titulu své funkce.  
Ing. J. Mlčák, MBA – my nemůžeme upírat členům RMě, když chtějí oddávat.  
Mgr. V. Burian – jsou svatby, kdy si novomanželé vyberou svého oddávajícího.  
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JUDr. T. Vytiska – svatebčan si přece nemůže zvolit, kdo ho bude oddávat. Je to neuvěřitelné. 
Instituce je zastupována zvolenými funkcionáři.  
Bc. R. Staněk – v letních měsících se oddává pátek a sobota, svateb je hodně. Jsou 3 matrikářky, 3 
týmy a hodně se jezdí mimo J. Hradec. Mám 50-60 svateb ročně. Je to milá povinnost, i když zabere 

hodně času. V předešlých letech jsme oddávali ve 4-5 lidech a bylo to náročné.  
Mgr. Bc. K. Holý – u výborů je odměna za účast. Tam opravdu platí, kdo pracuje, tak dostane 

odměnu. Co se týče komisí, tak jen členové zastupitelstva. A kdo není člen zastupitelstva v komisích, 
není honorován. Pokud si svatebčané nechtějí zvolit svého oddávajícího, tak oddávají převážně 
uvolnění členové RMě.  
 
Návrh na usnesení:  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. stanoví 

s účinností od 1. září 2020 zvýšení měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva 
města, kteří jsou oprávněni k přijímání vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství, o 2 
000,-- Kč nad výši odměny stanovenou usn. č. 241/13Z/2019 bodu č. 1 ze dne 18. 12. 2019, 
a to za podmínky výkonu funkce oddávajícího alespoň jedenkrát v daném měsíci 

Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 

návrhem na usnesení souhlasilo 20 členů ZMě a 7 členů ZMě se zdrželo. 
 
Usnesení číslo: 377/20Z/2020  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. stanoví 
s účinností od 1. září 2020 zvýšení měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva 

města, kteří jsou oprávněni k přijímání vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství, o 2 
000,-- Kč nad výši odměny stanovenou usn. č. 241/13Z/2019 bodu č. 1 ze dne 18. 12. 2019, 
a to za podmínky výkonu funkce oddávajícího alespoň jedenkrát v daném měsíci 

 
23. Diskuze + interpelace členů ZMě 
 
V diskuzi vystoupili:  
Ing. J. Mlčák, MBA – předkládá informace o plnění usnesení z předchozího jednání ZMě.  
Ing. S. Mrvka – byl vydán pokyn, že nesmějí být vydány informace opozičním zastupitelům? 
Ing. J. Mlčák, MBA – žádný takový pokyn jsem nevydal. Naším cílem je, aby všichni zastupitelé měli 

veškeré informace a přístupy k materiálům. Pracuje se na technickém řešení, ale zatím není dořešeno. 
Ing. B. Komínek – v tuhle chvíli jsem zjistil na úřední desce, že byla vzatá zpět žádost na stavební 
povolení na cyklostezku na Hvězdárně. Cyklostezka byla vyprojektovaná, teď projektant dostane 
zaplaceno a nebude nic. Chce se postavit parkovací dům na Hvězdárně a ten lze postavit pouze 
v místě, kde měla být ta cyklostezka.  
Ing. J. Mlčák, MBA – my jsme ten projekt nezahodili, je potřeba přepracovat z důvodu trasy. Projekt 

vedl přes dětské hřiště a stojí tam velký počet vzrostlých stromů. Chceme jen změnit trasu, aby se 
změnily tyto náležitosti. 
 
 
24. Závěr 
 
MUDr. M. Cihla – provedl kontrolu usnesení jako mluvčí návrhové komise. Byly odsouhlaseny 

všechny usnesení tak, jak byly předloženy. K předloženým protinávrhům nebylo přijato žádné 
usnesení.  

                                                                                                                                    
20. zasedání Zastupitelstva města J. Hradec bylo skončeno v 19:10 hodin. 

 
 
 

 
 
                                                                                      Ing. Jan Mlčák, MBA 
                                                                                            starosta města 
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Ověřovatelé:   PhDr. Jana Burianová         …………………………… 
  
                     datum ověření zápisu                                       …………………………… 
 

 
 

  Ing. Libor Votava, Ph.D.     …………………………… 
 
                      datum ověření zápisu                                        .………………………….. 
 
 
 

 
Zapsala: I. Korandová 
V Jindřichově Hradci dne 26. srpna 2020 




