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  ZZ   ÁÁ   PP   II   SS   
 

z  2 1 .  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 3 .  z á ř í  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:                                            25 členů ZMě 
Nepřítomno:                                          0 členů ZMě 
Omluveni:                                             2 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:  
Ing. Petra Blížilová - mluvčí 
Petr Spatzierer 

Otakar Kinšt 
 
ověřovatele zápisu ve složení:  
Ing. Bohumil Komínek 

Mgr. Ondřej Pumpr 
 

Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 23 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo:  378/21Z/2020  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

návrhovou komisi ve složení:  

Ing. Petra Blížilová - mluvčí 
Petr Spatzierer 
Otakar Kinšt 
 
ověřovatele zápisu ve složení:  
Ing. Bohumil Komínek 
Mgr. Ondřej Pumpr 
 

 

3. Schválení předloženého programu 
 

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

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
předložený program jednání 

Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle platných právních předpisů
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Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 23 členů ZMě. 
 

Usnesení číslo:  379/21Z/2020  

 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

předložený program jednání 

 

 
4. Rozpočtová opatření schválena radou města 

 

Materiál uvedl starosta města Ing. Jan Mlčák, MBA.  

 
V 16:08 hod se dostavil na jednání ZMě JUDr. T. Vytiska. Přítomno 24 členů ZMě.  
 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. bere na vědomí 

- rozpočtová opatření č. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67/2020, která schválila Rada města 
Jindřichův Hradec. 

Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 24 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 380/21Z/2020  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. bere na vědomí 
- rozpočtová opatření č. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67/2020, která schválila Rada města 
Jindřichův Hradec. 

 

 
5. Návrh rozpočtového opatření č. 68/2020 - vázání výdajů 

 
Materiál uvedl starosta města Ing. Jan Mlčák, MBA.  

 
V 16:15 hod se dostavil na jednání ZMě Mgr. V. Burian. Přítomno 25 členů ZMě.  
 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

rozpočtové opatření č. 68/2020 v členění dle přílohy č. 1, kterým se: 
- snižuje rozpočet příjmů o 23.493.272,00 Kč 
- snižuje rozpočet výdajů o 24.677.000,00 Kč 
- zvyšuje zapojení prostředků minulých let o 1.816.272,00 Kč 

Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 25 členů ZMě. 
 

Usnesení číslo: 381/21Z/2020  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
rozpočtové opatření č. 68/2020 v členění dle přílohy č. 1, kterým se: 
- snižuje rozpočet příjmů o 23.493.272,00 Kč 

- snižuje rozpočet výdajů o 24.677.000,00 Kč 
- zvyšuje zapojení prostředků minulých let o 1.816.272,00 Kč 

 
6. Zadání veřejné zakázky z ORJ 40 - PD - Intenzifikace technologií ČOV, Jindřichův Hradec 
 



 3 

Materiál uvedl místostarosta města Bc. Miroslav Kadeřábek. 
 
 
K tomuto bodu se vyjádřili: 

JUDr. T. Vytiska – to je záležitost, kdy nová RMě navazuje na činnost staré RMě?  
Ing. J. Mlčák, MBA – město potřebuje novou čističku, tak je potřeba projektovat v současné době, 

aby se vše stihlo. To je řešení stavu, který by řešila každá rada města.  
JUDr. T. Vytiska – je to navazující práce, či nová myšlenka.  
Ing. J. Mlčák, MBA – je to v rozpočtu letošního roku.  
 
Návrh na usnesení:  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

zařazení akce "PD - Intenzifikace technologií ČOV, Jindřichův Hradec" do rozpočtu města r. 
2021 v částce 4 779 500 Kč. 

Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 25 členů ZMě. 
 

Usnesení číslo: 382/21Z/2020  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
zařazení akce "PD - Intenzifikace technologií ČOV, Jindřichův Hradec" do rozpočtu města r. 
2021 v částce 4 779 500 Kč. 

 
7. Uzavření veřejnoprávních smluv k Programu regenerace MPR Jindřichův Hradec 

 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Miroslav Kadeřábek. 
 
K tomuto bodu se vyjádřili: 
Ing. B. Komínek – jde o technický materiál, schvalovalo se to v březnu. Ptám se, zda všichni jsou 
schopní do konce října ukončit stavební činnost. Pokud to nedokončí, budeme muset vracet dotaci.  

Bc. M. Kadeřábek – všichni byli vyrozuměni a nemáme zatím zpětnou vazbu, že by to nemělo být 
dokončeno.  
Doc. RNDr. J. Pokorný, CSc. – hlásí střet zájmů.  

 
Návrh na usnesení:  
 
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 příjemci jednotlivých dotací v souladu s usnesením 
Zastupitelstva města č. 274/15Z/2020 ze dne 25.03.2020. 

Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 24 členů ZMě a 1 člen ZMě se zdržel. 
 
Usnesení číslo: 383/21Z/2020  

 
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 příjemci jednotlivých dotací v souladu s usnesením 
Zastupitelstva města č. 274/15Z/2020 ze dne 25.03.2020. 
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8. Zadání veřejné zakázky na provozování vodohospodářské infrastruktury v majetku města 
J. Hradec - informace 

 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk. 
 
K tomuto bodu se vyjádřili: 

Ing. B. Komínek – je dobře, že se to takto dotáhlo do konce. Vysoutěžila se nižší cena za vodné. 
V tuto chvíli můžeme vodné na nějakou dobu udržet. Firma ČEVAK odvádí dobrou práci. 
 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. bere na vědomí 
informaci o zadání veřejné zakázky z ORJ 39 "Provozování vodohospodářské infrastruktury v 
majetku města Jindřichův Hradec" účastníkovi řízení firmě ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 
10 České Budějovice, IČ 60849657. 

Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 25 členů ZMě. 
 

Usnesení číslo: 384/21Z/2020  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. bere na vědomí 
informaci o zadání veřejné zakázky z ORJ 39 "Provozování vodohospodářské infrastruktury v 
majetku města Jindřichův Hradec" účastníkovi řízení firmě ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 
10 České Budějovice, IČ 60849657. 

 
9. Bezúplatný převod pozemku p. č. 245/3 k. ú. Dolní Skrýchov od ÚZSVM do vlastnictví 

města  

 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk. 
 
V 18:35 hod opustil jednání ZMě P. Spatzierer. Přítomno 24 členů ZMě. V 18:37 hod se dostavil na 
jednání ZMě P. Spatzierer. Přítomno 25 členů ZMě.  

 

Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 
A/3986/CJHM/2020 mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec, IČ 
00246875 (jako nabyvatelem) a ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, 

Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2 (jako převodcem) na převod pozemku 
p. č. 245/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, obec Jindřichův Hradec, k. ú. Dolní Skrýchov. 
Smlouva bude uzavřena dle předloženého návrhu. 

Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 25 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 385/21Z/2020  

 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 
A/3986/CJHM/2020 mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec, IČ 
00246875 (jako nabyvatelem) a ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, 

Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2 (jako převodcem) na převod pozemku 
p. č. 245/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, obec Jindřichův Hradec, k. ú. Dolní Skrýchov. 
Smlouva bude uzavřena dle předloženého návrhu. 
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10. Prodej pozemků p.č. 1858/1 a části p.č. 252/1 v k.ú. Dolní Radouň - realizace záměru 
 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk. 
 

Návrh na usnesení:  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

prodej pozemků p.č. 1858/1, vodní plocha, o výměře 339 m² a pozemku p.č. 252/5, ostatní 
plocha, neplodná půda, o výměře 47 m², odděleného geometrickým plánem č. 495-231/2020 
z pozemku p.č. 252/1, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 2311 m², vše obec Jindřichův 
Hradec, k.ú. Dolní Radouň, , bytem  Jindřichův Hradec, za celkovou 

kupní cenu 37 442,-- Kč. 
Smlouva bude uzavřena dle schváleného vzoru. 

Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 24 členů ZMě a 1 člen ZMě se zdržel. 
 
Usnesení číslo: 386/21Z/2020  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
prodej pozemků p.č. 1858/1, vodní plocha, o výměře 339 m² a pozemku p.č. 252/5, ostatní 
plocha, neplodná půda, o výměře 47 m², odděleného geometrickým plánem č. 495-231/2020 
z pozemku p.č. 252/1, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 2311 m², vše obec Jindřichův 
Hradec, k.ú. Dolní Radouň, , bytem , Jindřichův Hradec, za celkovou 
kupní cenu 37 442,-- Kč. 

Smlouva bude uzavřena dle schváleného vzoru. 

 
11. Nabídka na odkoupení pozemku p.č. 3959/202, jehož součástí je stavba občanského 
vybavení Jindřichův Hradec II č.p. 1037, obec i k.ú. Jindřichův Hradec - realizace  

 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk. 
 
K tomuto bodu se vyjádřili: 

Ing. B. Komínek – souhlasím s tím, že je to ideální místo pro archiv. Pozastavuji se ale nad cenou. P. 
Fakan to kupoval za 4,5 mil. Kč. Sleva 100 tis. Kč je zanedbatelná, regulační plán ho neopravňuje 

k tomu, co tam chce dělat. Cena není adekvátní k tomu, co bychom tam chtěli udělat. Nebráním se 
tomu odkoupit tento objekt, ale měli bychom se zamyslet, neukvapit se. Tuto cenu nepodpořím. 
Mgr. O. Pumpr – souhlasím s Ing. Komínkem. Necelé 2 roky od koupě zhodnocení o 2 mil. Kč není 
adekvátní. Dostáváme se do stejné situace jako s objektem p. Vorlíčka. Teď může každý, kdo koupí 
v J. Hradci nějakou nemovitost, říct, že tam postaví to a to a pokud se vám to nelíbí, tak ať to město 

odkoupí. Je varianta, že by se objekt využil pro archiv. Je ale také nabízen objekt vojenské správy. 
Proč tam nejsou obě možnosti? Proč máme rozhodovat odděleně o těch objektech? Je to líbivé vůči 
voličům, nikoliv vůči nám zastupitelům.  
Ing. J. Mlčák, MBA – objekt vojenské správy není pro archiv vhodný.  
PhDr. J. Burianová – podpořím koupi objektu. Bylo by dobré zvážit variantu využití objektu ne pro 
archiv, ale pro přestavbu na městské byty. Město by si samo korigovalo, kdo tam bude bydlet. Stejně 
by se mělo postupovat ohledně objektu na sídlišti U Nádraží.  

Bc. R. Staněk – p. Fakanovi bylo vydáno územní stanovisko, že tam může vystavit 4 patrový dům. 
My jsme vyzvali p. Fakana, zda by nám mohl stanovit nabídku. On nám to nenutí, on nám to nabízí. 
On to koupil za 4,5 mil. Kč. Pak platil daň z převodu nemovitostí, dále milion Kč ho stál projekt. Ten 
rozdíl je na pokrytí nákladů, které do toho vložil. Město několikrát koupilo pozemky, které byly dražší 
než znalecký posudek.  

Mgr. V. Burian – s cenami nemám problém, rozumím jim. Budu rád, když to bude objekt města a 

bude tam archiv. Občané sídliště Pod Kasárny si zaslouží, aby tam nebyl vyšší objekt než školka. 
Nemám nic proti odkupu, ale měli bychom se dostat na nižší cenu. Pod 6 mil. Kč. S p. Fakanem velmi 
příjemné jednání. Předkládám protinávrh. 
 
Protinávrh:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. ukládá 
Radě města Jindřichův Hradec, aby vstoupila v jednání s vlastníkem Ing. K. Fakanem o další 
snížení kupní ceny za pozemek p. č. 3959/202, jehož součástí je stavba občanské vybavenosti 
J. Hradec II č.p. 1037, obec i k.ú. Jindřichův Hradec 
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JUDr. T. Vytiska – mě zajímá, proč materiál předkládá Rada města. Měl by to snad předkládat 
místostarosta, který má ten daný odbor na starosti. Tady je problém s tou cenou. Rada by měla dál 
jednat o ceně.  
Ing. L. Votava, Ph.D. – u toho se nedá cena určit. Je to cena, za kterou se strany dohodnou. Hrozí 

riziko, že prodávající ztratí zájem objekt městu prodat. 
Ing. J. Mlčák, MBA – souhlasím. 

JUDr. T. Vytiska – nesouhlasím s Ing. Votavou. Máme přece zjištěnou tržní cenu nemovitosti. To je 
pro nás hlavní.  
Mgr. O. Pumpr – my to kupujeme s projektem? Nekupujeme. To je riziko podnikání.  
Bc. R. Staněk – on měl náklady během dvou let. On to nechce prodávat. To není o tom, že by se mu 
to nepovedlo. Ještě to může uskutečnit. Město chce objekt koupit. On dal nabídku. 
Mgr. O. Pumpr – kupujeme to s projektem nebo ne?  

Ing. J. Mlčák, MBA – pokud tam budeme chtít 4 podlažní dům, tak můžeme.  
Bc. R. Staněk – v tuto chvíli nekupujeme PD.  
Ing. J. Mlčák, MBA – cena nemůže být stejná jako před 2 lety.  
JUDr. T. Vytiska – kupovalo se to v roce 2019. To je před rokem.  
 
Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém protinávrhu na usnesení.  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. ukládá 

Radě města Jindřichův Hradec, aby vstoupila v jednání s vlastníkem Ing. K. Fakanem o další 
snížení kupní ceny za pozemek p. č. 3959/202, jehož součástí je stavba občanské vybavenosti 
J. Hradec II č.p. 1037, obec i k.ú. Jindřichův Hradec 

 
S předloženým protinávrhem na usnesení souhlasilo 11 členů ZMě, 8 členů ZMě se zdrželo a 

6 členů ZMě bylo proti. 
 
PROTINÁVRH NEBYL PŘIJAT.  
 
Návrh na usnesení:  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

koupi pozemku p.č. 3959/202, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 514 m², jehož součástí 
je stavba občanské vybavenosti Jindřichův Hradec II č.p. 1037, obec i k.ú. Jindřichův Hradec 
za celkovou kupní cenu 6 400 000,- Kč od společnosti JH Služby v.o.s., IČ: 07793766, se 
sídlem Radobyčická 2781/11, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň. 

Kupní smlouva bude uzavřena dle předloženého návrhu. 

Kupní cena bude hrazena částkou 4 730 000 z ORJ 39 a částkou 1 670 000,-- Kč z výsledku 
rozpočtového hospodaření minulých let. 

Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 16 členů ZMě a 9 členů ZMě se zdrželo.  
 
Usnesení číslo: 387/21Z/2020  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

koupi pozemku p.č. 3959/202, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 514 m², jehož součástí 
je stavba občanské vybavenosti Jindřichův Hradec II č.p. 1037, obec i k.ú. Jindřichův Hradec 
za celkovou kupní cenu 6 400 000,- Kč od společnosti JH Služby v.o.s., IČ: 07793766, se 
sídlem Radobyčická 2781/11, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň. 

Kupní smlouva bude uzavřena dle předloženého návrhu. 
Kupní cena bude hrazena částkou 4 730 000 z ORJ 39 a částkou 1 670 000,-- Kč z výsledku 

rozpočtového hospodaření minulých let. 

 
12. Prodej pozemků určených územním plánem k bytové výstavbě v k.ú. Otín u J. Hradce - 
záměr 
 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk. 

 
K tomuto bodu se vyjádřili: 
Mgr. O. Pumpr – je to super, že je tu pár pozemků, kde mohou lidi stavět. V katastru to zatím není 
rozdělené?  
Ing. B. Komínek – bude přípojky řešit město a investovat?  
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Bc. R. Staněk – ne, jde to za majitelem. 
MUDr. J. Rytíř – komunikace, která vede k parcelám je extrémně úzká. V okamžiku, když se prodají 
parcely, vzniknou 4 stavby, tak by město mělo využít kus pozemku jako prostor pro otáčení.  
Ing. B. Komínek – odbor dopravy chtěl, aby byla rozšířená komunikace na 5,5 m, a to v materiálu 

není.  
Bc. R. Staněk – v důvodové zprávě je vidět, že tam je ponechán pozemek (žlutě označeno) o šíři 8 

m, aby komunikace mohla být rozšířena. Z každé parcely byly ubrány 2 m. 
 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

přijetí záměru prodat jednotlivě pozemky určené územním plánem k bytové výstavbě, 
zaměřené geometrickým plánem č. 798-120/2008,a to: 
p.č. 788/3, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 758 m² 
p.č. 788/4, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 779 m² 
p.č. 788/5, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 971 m² 
p.č. 788/6, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 766 m² 
vše obec Jindřichův Hradec, k.ú. Otín u Jindřichova Hradce za těchto podmínek 

- obálkovou metodou za minimální nabídkovou cenu 1100,-- Kč/m² včetně DPH 
- žadatel smí požádat pouze o koupi jednoho stavebního pozemku 

- inženýrské sítě jsou uloženy v blízkosti nabízených pozemků, jejich případné přípojky si musí 
žadatel vybudovat na své náklady  
- na pozemek je uzavřena pachtovní smlouva s tříměsíční výpovědní lhůtou 
- 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 
- 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. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 

návrhem na usnesení souhlasilo 25 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 388/21Z/2020  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
přijetí záměru prodat jednotlivě pozemky určené územním plánem k bytové výstavbě, 

zaměřené geometrickým plánem č. 798-120/2008,a to: 
p.č. 788/3, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 758 m² 
p.č. 788/4, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 779 m² 
p.č. 788/5, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 971 m² 
p.č. 788/6, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 766 m² 
vše obec Jindřichův Hradec, k.ú. Otín u Jindřichova Hradce za těchto podmínek 
- obálkovou metodou za minimální nabídkovou cenu 1100,-- Kč/m² včetně DPH 

- žadatel smí požádat pouze o koupi jednoho stavebního pozemku 
- inženýrské sítě jsou uloženy v blízkosti nabízených pozemků, jejich případné přípojky si musí 
žadatel vybudovat na své náklady  
- na pozemek je uzavřena pachtovní smlouva s tříměsíční výpovědní lhůtou 
- 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 
- 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 

 
13. Prodej části pozemku 3699/1, obec i k.ú. J. Hradec - záměr 
 

Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk. 
 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
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1. schvaluje 
přijetí záměru prodat část pozemku p.č. 3699/1, ostatní plocha, manipulační plocha, který byl 
geometrickým plánem č. 5220-106/2020 specifikován jako díl „a“ o výměře 155 m² a 
přisloučen do pozemku p.č. 3699/17, vše obec i k.ú. Jindřichův Hradec, společnosti Služby 

města Jindřichův Hradec s.r.o., IČ: 26043335, se sídlem Jiráskovo předměstí 1007/III, za 
těchto podmínek:  

- za cenu 1 500,-- Kč/m2 + příslušná sazba DPH 
- 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 
- na převáděné části pozemku se nachází stavba ve vlastnictví společnosti Služby města 

Jindřichův Hradec s.r.o. 

Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 25 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 389/21Z/2020  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

přijetí záměru prodat část pozemku p.č. 3699/1, ostatní plocha, manipulační plocha, který byl 
geometrickým plánem č. 5220-106/2020 specifikován jako díl „a“ o výměře 155 m² a 
přisloučen do pozemku p.č. 3699/17, vše obec i k.ú. Jindřichův Hradec, společnosti Služby 
města Jindřichův Hradec s.r.o., IČ: 26043335, se sídlem Jiráskovo předměstí 1007/III, za 
těchto podmínek:  
- za cenu 1 500,-- Kč/m2 + příslušná sazba DPH 

- 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 
- na převáděné části pozemku se nachází stavba ve vlastnictví společnosti Služby města 
Jindřichův Hradec s.r.o. 

 
14. Objekt čp. 94 v Otíně 
 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk. 

 
K tomuto bodu se vyjádřili: 
Mgr. O. Pumpr – dům má nějakou historii. Jak je možné, že město hospodaří s majetkem tak, že je 
nutné objekt strhnout?  

Ing. J. Mlčák, MBA – objekt je využíván, bydlí tam nájemníci. Objekt nevypadá zanedbaně. Lze 
v něm bydlet, ale konstrukce a voda udělaly své. 
 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. bere na vědomí 

havarijní stav objektu Otín čp. 94 

2. schvaluje 
doporučený postup demolice objektu č.p. 94 Otín 

3. požaduje 

zařadit akci "demolice objektu čp. 94 v Otíně" do návrhu rozpočtu pro rok 2021. 

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

návrhem na usnesení souhlasilo 22 členů ZMě a 3 členové ZMě se zdrželi. 
 
Usnesení číslo: 390/21Z/2020  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. bere na vědomí 
havarijní stav objektu Otín čp. 94 
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2. schvaluje 
doporučený postup demolice objektu č.p. 94 Otín 

3. požaduje 
zařadit akci "demolice objektu čp. 94 v Otíně" do návrhu rozpočtu pro rok 2021. 

 
15. Změna v personálním obsazení finančního výboru Zastupitelstva města Jindřichův 

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

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. odvolává 

Bc. Milana Urbance z funkce člena finančního výboru Zastupitelstva města Jindřichův Hradec 

2. volí 
Ing. Bohumila Komínka členem finančního výboru Zastupitelstva města Jindřichův Hradec 

 
 

Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 25 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 391/21Z/2020  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. odvolává 

Bc. Milana Urbance z funkce člena finančního výboru Zastupitelstva města Jindřichův Hradec 

2. volí 
Ing. Bohumila Komínka členem finančního výboru Zastupitelstva města Jindřichův Hradec 

 
 
 

 

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

16. Diskuse + interpelace členů ZMě 
 
V diskuzi vystoupili:  
Ing. J. Mlčák, MBA – informuje o plnění usnesení z 20. zasedání ZMě. Situace ohledně COVID-19 
byla dlouho klidná. Proběhla jednání s hygienou, hejtmankou a nejvyšší výskyt je v oblasti školství. 
Ředitelé byli vyzváni, aby zabezpečili hygienická opatření a každý den hlásí počty. 2. ZŠ bude 
minimálně do 30. září uzavřena, 2 učitelé pozitivní a většina učitelského sboru je v karanténě. Bude 

fungovat družina pro malé děti od 9-14 hod a bude pro ně otevřena jídelna. Nejvíce případů přibylo na 
Českobudějovicku. Vše monitorujeme, nic nepodceňujeme. 
Mgr. Bc. K. Holý – je možné zřídit dálkový přístup do T-WISTU k projednaným materiálům RMě. 
Pokud budete mít zájem, nahlásit u p. Korandové.  

Ing. J. Mlčák, MBA – je to reakce na podnět zastupitelstva.  
Ing. B. Komínek – proč finanční výbor neprojednával bod č. 11 – koupě objektu p. Fakana a 

předsedkyně neinformovala o stanovisku. Rozšíření komunikace na Otíně zapracovat do rozpočtu na 
rok 2021. Paní místostarostka tvrdí, že město v minulých letech nevyužilo žádný z dotačních titulů na 
rybník Vajgar. Prosí o písemnou odpověď, jaké dotační tituly mělo město využít? Konkrétně.  
Ing. P. Blížilová – finanční výbor se bodem č. 11 tolik nezabýval. Vznikl pouze dotaz, jak vznikla 
cena 6,4 mil. Kč, ale tento dotaz byl zodpovězen v rámci diskuze. Žádné usnesení nebylo přijato. 
 
 

 
 
 



 10 

17. Závěr 
 
Ing. P. Blížilová – provedla kontrolu usnesení jako mluvčí návrhové komise. Byla provedena změna 
v návrhové komisi, kdy JUDr. T. Vytiska byl zastoupen O. Kinštem, jelikož přišel déle na zasedání 

ZMě. Návrh byl schválen. Dále všechna usnesení byla schválena tak, jak byla předložena.  
 

                                                                                                                                    
21. zasedání Zastupitelstva města J. Hradec bylo skončeno v 18:00 hodin. 
 
 
 
 

 
                                                                                      Ing. Jan Mlčák, MBA 
                                                                                            starosta města 
 
 
 
 

 
Ověřovatelé:   Ing. Bohumil Komínek          …………………………… 

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

  Mgr. Ondřej Pumpr           …………………………… 
 
                      datum ověření zápisu                                        .………………………….. 
 
 
 

 
Zapsala: I. Korandová 
V Jindřichově Hradci dne 23. září 2020 




