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  ZZ   ÁÁ   PP   II   SS   
 

z  2 2 .  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 1 .  ř í j n a  2 0 2 0  
prostřednictvím videokonference 

 
1. Zahájení 

 
Zasedání zahájil starosta města Ing. Jan Mlčák, MBA. Seznámil přítomné s účastí členů na jednání 
ZMě.  
 
Přítomno:                                                25 členů ZMě 
Nepřítomno:                                              2 členové ZMě 

Omluveni:                                                    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:  
Mgr. Vladislav Burian - mluvčí 
Bc. Milan Urbanec 
JUDr. Tomeš Vytiska 
 

ověřovatele zápisu ve složení:  
Ing. Stanislav Mrvka 
MUDr. Jaromír Kopřiva 

Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 21 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo:  392/22Z/2020  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

návrhovou komisi ve složení:  
Mgr. Vladislav Burian - mluvčí 
Bc. Milan Urbanec 

JUDr. Tomeš Vytiska 
 
ověřovatele zápisu ve složení:  
Ing. Stanislav Mrvka 
MUDr. Jaromír Kopřiva 

 

 

3. Schválení předloženého programu 
 

Materiál uvedl starosta města Ing. Jan Mlčák, MBA. Navrhuje vyřadit z programu jednání bod č. 9 

Husovy sady - aktuální stav a další postup, bod č. 17 - Prodej části p.č. 4160/108 k.ú. J. Hradec 
(částečná směna) k.ú. J. Hradec – záměr a doplnit do programu bod č. 19 - Návrh na zhodnocení 
volných finančních prostředků města.  
 

K tomuto bodu se vyjádřili: 
Ing. S. Mrvka – s navrženými změnami souhlasím, ale rád by obdržel komplexní informace ohledně 
situace s koronavirem a opatření, které město J. Hradec chystá včetně finančních prostředků. 
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Ing. J. Mlčák, MBA – o tomto tématu bude informovat v diskuzi.  
Ing. J. Chalupský – můžeme odložit materiál ohledně Husových sadů, ale argumenty jsou pořád od 
stejných lidí, tak proč to odkládat? Nebude lepší doba.  
 

Návrh na usnesení:  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

upravený program jednání 

Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 24 členů ZMě. 
 

Usnesení číslo:  393/22Z/2020  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
upravený program jednání 

 

4. Darovací smlouva - Společenství obcí Staryj Martyniv a Rizdvjany, Naše země 
 
Materiál uvedl starosta města Ing. Jan Mlčák, MBA.  
 
K tomuto bodu se vyjádřili: 
Mgr. V. Burian – chápu, že pandemie zasáhla celý svět, ale Město J. Hradec se zúčastnilo akce v roce 
2015 ve St. Martynově. Zde působil 75. pěší pluk, který bojoval v okolí St. Martynova, 700 obětí. 

Vznikla tradice mezi obcemi. Opravoval se kostel, který byl v dezolátním stavu. Obec je zaostalá.        
I v této těžké době jsem si myslel, že budeme schopni jim tuto dotaci poskytnout, že ani změna ve 
vedení radnice na to nebude mít vliv a spolupráce bude pokračovat dál. Úcta k našim předkům. Dám 
protinávrh, aby Město Jindřichův Hradec poskytlo peněžitý dar. 
Ing. S. Mrvka – chci upřesnit návrh Mgr. V. Buriana. V návrhu je neschvaluje a Mgr. V. Burian by rád 
změnil usnesení na schvaluje. V tomto směru jsem byl velmi překvapen tímto materiálem. Jestli si 
někdo z RMě myslel, že si tam někdo vybuduje hotel a bude si mastit kapsu, tak to se plete. Jedná se 

o ubytování a vytvoření místnosti, kde by se lidé mohli scházet. Žádná zasedačka tam není. Když jim 
věnujeme z rozpočtu města 50 tis. Kč, tak to město určitě nezruinuje. Když tam pojede delegace, tak 
to bude stát více peněz. Ubytování v Ivanofrankivsku je dražší než ve St. Martynově. Jsem zklamaný 
z rozhodnutí RMě. Peněžní pohled převýšil nad společenským uvažováním.  Jestli si myslíte, že tam 

někdo chce těch 50 tis. Kč rozkrást, tak to zapomeňte. Podpořím návrh Mgr. V. Buriana.  
Mgr. V. Burian – Ing. S. Mrvka řekl to podstatné. Potkávám se s některými zastupiteli na Oslavách 

28. října a na Den veteránů. Uctíváme památku 75. pěšího pluku, chodíme klást květiny a tyto peníze 
pro St. Martynov znamenají hodně. Několik let se chystá vystavení památníku 75. pěšího pluku. On 
tam je, ale je v dezolátním stavu. 
 
Mgr. V. Burian dává protinávrh:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření darovací smlouvy mezi městem Jindřichův Hradec a neziskovou, nevládní organizací 
"Společenství obcí Staryj Martyniv a Rizdvjany, Naše země", se sídlem ul. Ševčenka 58, PSČ 
771 30 Staryj Martyniv, Halyčský okres, Ivanofrankivská oblast, Ukrajina, identifikační číslo: 
403 16 080, dle předloženého návrhu. 

Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém protinávrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 14 členů ZMě, 5 členů ZMě bylo proti a 6 členů ZMě se 

zdrželo. 
 
Usnesení číslo: 394/22Z/2020  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

uzavření darovací smlouvy mezi městem Jindřichův Hradec a neziskovou, nevládní organizací 
"Společenství obcí Staryj Martyniv a Rizdvjany, Naše země", se sídlem ul. Ševčenka 58, PSČ 
771 30 Staryj Martyniv, Halyčský okres, Ivanofrankivská oblast, Ukrajina, identifikační číslo: 
403 16 080, dle předloženého návrhu. 
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5. Opravy rozpisu schváleného rozpočtu 
 
Materiál uvedl starosta města Ing. Jan Mlčák, MBA.  
 

K tomuto bodu se vyjádřili: 
Ing. S. Mrvka – nikde jsem nenašel materiál, který byl slíbený v měsíci srpnu ohledně vyúčtování 

finančních prostředků, které byly převedeny na krizové řízení. V únoru, březnu jsme byli napadáni, že 
jsme si dovolili převést finanční prostředky na krizové řízení v oblasti dopravy, školství, sociálních 
služeb a slíbili jsme, že bude provedeno vyúčtování a budou vráceny finanční prostředky tam, odkud 
byly vzaty. Chápu, že probíhá druhá vlna koronaviru, jsou prostředky potřeba, ale bylo by dobré podat 
nějaké vysvětlení a informaci. Doplnit tento materiál.  
Ing. J. Mlčák, MBA – odpovíme písemně.  

Ing. S. Mrvka – nepotřebuji písemnou odpověď, jen informaci, v jakém jsme stavu, co se týká 
finančních prostředků. Stačí předat na příštím zasedání ZMě.  
 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. bere na vědomí 

opravné doklady rozpisu schváleného rozpočtu č.566 - 627. 

Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 25 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 395/22Z/2020  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. bere na vědomí 
opravné doklady rozpisu schváleného rozpočtu č.566 - 627. 

 
6. Rozpočtová opatření schválená radou města 
 
Materiál uvedl starosta města Ing. Jan Mlčák, MBA.  
 

Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. bere na vědomí 
- rozpočtová opatření č. 69, 71, 72, 73, 75/2020, která schválila Rada 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: 396/22Z/2020  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. bere na vědomí 
- rozpočtová opatření č. 69, 71, 72, 73, 75/2020, která schválila Rada města Jindřichův 

Hradec. 

 
7. Žádost HC Střelci Jindřichův Hradec, z. s. o poskytnutí mimořádné dotace na individuální 
účel v oblasti sportu a návrh na provedení rozpočtového opatření č. 74/2020 

 
Materiál uvedla místostarostka Ing. Magda Blížilová. 
 
Návrh na usnesení:  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
provedení rozpočtového opatření č. 74/2020 takto: 
- ve výdajové části rozpočtu v ORJ 14 – Odbor školství, v oddíle Ostatní výdaje ve školství 
snížit položku Dotační program na podporu sportu o částku 160 tis. Kč 



 4 

- ve výdajové části rozpočtu v ORJ 14 - Odbor školství, v oddíle Ostatní výdaje ve školství 
zařadit položku Mimořádná individuální dotace HC Střelci JH - senioři ve výši 160 tis. Kč 

2. schvaluje 

poskytnutí mimořádné dotace na individuální účel v oblasti sportu pro HC Střelci Jindřichův 
Hradec, z. s., se sídlem U Stadionu 1115, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec IČ: 
028 70 843, ve výši 160 tis. Kč účelově určené na pokrytí nákladů spojených s účastí družstva 

mužů v podzimní části Jihočeské krajské hokejové ligy sezóny 2020/21 

3. schvaluje 
uzavření smlouvy o poskytnutí mimořádné dotace na individuální účel v oblasti sportu mezi 
městem Jindřichův Hradec a HC Střelci Jindřichův Hradec, z. s., se sídlem U Stadionu 1115, 
Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 028 70 843, 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: 397/22Z/2020  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

provedení rozpočtového opatření č. 74/2020 takto: 

- ve výdajové části rozpočtu v ORJ 14 – Odbor školství, v oddíle Ostatní výdaje ve školství 
snížit položku Dotační program na podporu sportu o částku 160 tis. Kč 
- ve výdajové části rozpočtu v ORJ 14 - Odbor školství, v oddíle Ostatní výdaje ve školství 
zařadit položku Mimořádná individuální dotace HC Střelci JH - senioři ve výši 160 tis. Kč 

2. schvaluje 
poskytnutí mimořádné dotace na individuální účel v oblasti sportu pro HC Střelci Jindřichův 
Hradec, z. s., se sídlem U Stadionu 1115, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec IČ: 

028 70 843, ve výši 160 tis. Kč účelově určené na pokrytí nákladů spojených s účastí družstva 
mužů v podzimní části Jihočeské krajské hokejové ligy sezóny 2020/21 

3. schvaluje 
uzavření smlouvy o poskytnutí mimořádné dotace na individuální účel v oblasti sportu mezi 
městem Jindřichův Hradec a HC Střelci Jindřichův Hradec, z. s., se sídlem U Stadionu 1115, 
Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 028 70 843, dle předloženého návrhu 

 

8. ČOV a kanalizace Děbolín - návrhy darovacích smluv 

Materiál uvedl místostarosta města Bc. Miroslav Kadeřábek. 
 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření darovací smlouvy mezi Městem Jindřichův Hradec a , 

, 377 01 Jindřichův Hradec dle předloženého návrhu. 

2. schvaluje 
uzavření darovací smlouvy mezi Městem Jindřichův Hradec a , 

, 377 01 Jindřichův Hradec dle předloženého návrhu. 

3. schvaluje 

uzavření darovací smlouvy mezi Městem Jindřichův Hradec a
, 377 01 Jindřichův Hradec a , 377 01 Jindřichův Hradec dle 

předloženého návrhu. 

4. schvaluje 
uzavření darovací smlouvy mezi Městem Jindřichův Hradec a 

, 370 11 České Budějovice 2 dle předloženého návrhu. 

Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 25 členů ZMě. 
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Usnesení číslo: 398/22Z/2020  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

uzavření darovací smlouvy mezi Městem Jindřichův Hradec a 
, 377 01 Jindřichův Hradec dle předloženého návrhu. 

2. schvaluje 
uzavření darovací smlouvy mezi Městem Jindřichův Hradec a

, 377 01 Jindřichův Hradec dle předloženého návrhu. 

3. schvaluje 
uzavření darovací smlouvy mezi Městem Jindřichův Hradec a 

, 377 01 Jindřichův Hradec a  377 01 Jindřichův Hradec dle 

předloženého návrhu. 

4. schvaluje 
uzavření darovací smlouvy mezi Městem Jindřichův Hradec a 

, 370 11 České Budějovice 2 dle předloženého návrhu. 

 

9. Husovy sady - aktuální stav a další postup 

Materiál byl stažen z programu jednání.  

 

 
10. Prodej pozemků p.č. 18, části p.č. 16 a části p.č. 19/1, k.ú. Děbolín - záměr 
 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk. 
 
Návrh na usnesení:  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

záměr prodat pozemek p.č. 18, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 71 m², část 
pozemku p.č. 16, zahrada, o výměře cca 70 m² a část pozemku p.č. 19/1, ostatní plocha, 

manipulační plocha, o výměře cca 15 m², vše obec Jndřichův Hradec, k.ú. Děbolín manželům 
, bytem , Jindřichův Hradec za těchto 

podmínek:  
- za cenu 455,-- Kč/m² 
- výměry prodávaných částí pozemků p.č. 16 a p.č. 19/1, k.ú. Děbolín budou upřesněny 
geometrickým plánem 
- upozorňujeme, že na pozemku p.č. 16, k.ú. Děbolín je umístěno nadzemní vedení nízkého 
napětí 
- 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 
- žadatelé uhradí veškeré náklady se smlouvou spojené 
- prodávající má právo od smlouvy odstoupit v případě, že kupní cena a náklady se smlouvou 
spojené nebudou kupujícími 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: 399/22Z/2020  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

záměr prodat pozemek p.č. 18, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 71 m², část 
pozemku p.č. 16, zahrada, o výměře cca 70 m² a část pozemku p.č. 19/1, ostatní plocha, 
manipulační plocha, o výměře cca 15 m², vše obec Jndřichův Hradec, k.ú. Děbolín manželům 

, bytem , Jindřichův Hradec za těchto 
podmínek:  
- za cenu 455,-- Kč/m² 
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- výměry prodávaných částí pozemků p.č. 16 a p.č. 19/1, k.ú. Děbolín budou upřesněny 
geometrickým plánem 
- upozorňujeme, že na pozemku p.č. 16, k.ú. Děbolín je umístěno nadzemní vedení nízkého 
napětí 

- 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 
- žadatelé uhradí veškeré náklady se smlouvou spojené 
- prodávající má právo od smlouvy odstoupit v případě, že kupní cena a náklady se smlouvou 
spojené nebudou kupujícími uhrazeny včas a řádně 
- kupní cena bude uhrazena do 30ti dnů od podpisu smlouvy 

 
11. Prodej hrobky č. 103 - záměr 

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

1. schvaluje 

záměr města prodat hrobku č. 103, odd. II. umístěnou na městském hřbitově na p. č. 3747/1 
v Jindřichově Hradci, za těchto podmínek:  
- obálkovou metodou za minimální nabídkovou cenu stanovenou znaleckým posudkem  
- kupující uhradí veškeré náklady se smlouvou spojené 
- 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 

Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 25 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 400/22Z/2020  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
záměr města prodat hrobku č. 103, odd. II. umístěnou na městském hřbitově na p. č. 3747/1 
v Jindřichově Hradci, za těchto podmínek:  

- obálkovou metodou za minimální nabídkovou cenu stanovenou znaleckým posudkem  
- kupující uhradí veškeré náklady se smlouvou spojené 
- 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 

 
12. Nabídka ke koupi pozemku p.č. 2194, obec Jindřichův Hradec, k.ú. Matná - realizace 
 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk. 
 
K tomuto bodu se vyjádřili: 
JUDr. T. Vytiska – by s realitní kanceláří vyjednával dál. Cena je určitě na nejvyšší hranici. Koupit 

nemovitost není špatné. Jsou to dobře uložené peníze. Bez ohledu na to, jak to dopadne, mohli 
bychom dále jednat s realitkou. Nejedná se o protinávrh. 
 
Návrh na usnesení:  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. neschvaluje 
koupi pozemku p.č. 2194, trvalý travní porost, o výměře 13 846 m², obec Jindřichův Hradec, 
k.ú. Matná za celkovou kupní cenu 318 500 Kč. 

Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 25 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 401/22Z/2020  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 
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1. neschvaluje 
koupi pozemku p.č. 2194, trvalý travní porost, o výměře 13 846 m², obec Jindřichův Hradec, 
k.ú. Matná za celkovou kupní cenu 318 500 Kč. 

 
13. Nabídka ke koupi pozemků p.č. 92/2 a p.č. 92/3, obec Jindřichův Hradec, k.ú. Děbolín - 
realizace 

 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk. 

 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. neschvaluje 
koupi pozemku p.č. 92/2, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1745 m² a pozemku p.č. 92/3, 

vodní plocha, zamokřená plocha, o výměře 3317 m², vše obec Jindřichův Hradec, k.ú. 
Děbolín, za celkovou kupní cenu 599 000 Kč. 

Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 25 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 402/22Z/2020  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. neschvaluje 

koupi pozemku p.č. 92/2, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1745 m² a pozemku p.č. 92/3, 
vodní plocha, zamokřená plocha, o výměře 3317 m², vše obec Jindřichův Hradec, k.ú. 
Děbolín, za celkovou kupní cenu 599 000 Kč. 

 
14. Bezúplatný převod pozemku p. č. 3694/6, k. ú. Jindřichův Hradec  

 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk. 

 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
bezúplatný převod pozemku p. č. 3694/6, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 348 

m2, obec i k. ú. Jindřichův Hradec, od ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha, IČ 69797111 

Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 25 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 403/22Z/2020  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

bezúplatný převod pozemku p. č. 3694/6, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 348 
m2, obec i k. ú. Jindřichův Hradec, od ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha, IČ 69797111 

 
15. Majetkoprávní vypořádání stavby "Cyklistické propojení Rezkova ul. - Dolní Skrýchov" - 
ČD a.s. - návrh smlouvy 

 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk. 
 
K tomuto bodu se vyjádřili: 
JUDr. T. Vytiska – na pozemcích jsou uloženy kabely prodávajícího a má být zřízena služebnost za 
jednorázovou cenu. Proč se to neprojedná současně s tou kupní smlouvou? 
Bc. R. Staněk – RMě už schválila budoucí smlouvu o zřízení služebnosti. ZMě teď schvaluje pouze 
uzavření kupní smlouvy.  
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JUDr. T. Vytiska – mě zajímá to, že pokud prodejce chce po nás zřídit služebnost a chce nám za to 
zaplatit, tak proč se to nespojí s kupní smlouvou a nezahrnuli jsme tu služebnost do kupní ceny. To 
nejde? 
Bc. R. Staněk – takto postupovat se nám zdálo jednodušší.  

 
Návrh na usnesení:  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření kupní smlouvy mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec 
(jako kupujícím) a Českými dráhami, a.s., nábřeží L.Svobody 1222, Praha 1 (jako 
prodávajícím), dle předloženého návrhu. 

Kupní cena ve výši 740.000,- Kč + příslušná sazba DPH bude hrazena z ORJ 39. 

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: 404/22Z/2020  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

uzavření kupní smlouvy mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec 
(jako kupujícím) a Českými dráhami, a.s., nábřeží L.Svobody 1222, Praha 1 (jako 
prodávajícím), dle předloženého návrhu.   
Kupní cena ve výši 740.000,- Kč + příslušná sazba DPH bude hrazena z ORJ 39. 

 
16. Prominutí smluvního penále 
 

Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk. 
 
K tomuto bodu se vyjádřili: 
JUDr. T. Vytiska – co vedlo RMě k rozhodnutí, že prominula celé smluvní penále? Dyť penále má vést 
k tomu, aby nájemce platil nájemné včas. A on to neudělal? Proč to promíjíme? 
Bc. R. Staněk – vycházeli jsme z toho, že od roku 2004 nebyly s p. Charvátem žádné problémy. 

Veškeré závazky uhradil včas až do letošního roku a i RMě vzala v patrnost i skutečnosti v letošním 
roce kvůli koronaviru.  
JUDr. T. Vytiska – pan Ing. Charvát podnikal v zahradnictví a co má koronavirus společného se 

zahradnictvím. Spíš to bylo naopak, že lidé měli více času zahradničit. Připadá mi to divné. Chápal 
bych, kdyby RMě přišla s tím, že to je příliš vysoká částka, ale domluvíme se, že zaplatí třeba pětinu. 
To bych chápal. Proč to promineme celé? Tím dáváme najevo, že když dáme příště do smlouvy další 
takovou sankci, tak může nájemce počítat s tím, že mu to promineme. 

Ing. J. Mlčák, MBA – nájemce nepožádal o prominutí penále z důvodu koronaviru, ale z toho důvodu, 
že je jeho podnikání dlouhodobě ztrátové. Na pozemku nemá žádný zdroj vody a tím pádem se mu to 
hodně prodražilo. 
JUDr. T. Vytiska – samozřejmě, že není možné měnit úrok z prodlení. Tam je zákon tvrdý, ale 
smluvní sankce je záležitost stran a on věděl, co podepisuje. Nemusel podepisovat tak vysokou sankci. 
Já nechci nájemce ničit, ale nechci, aby nás měli za hlupáky, že si něco napíšeme do smlouvy a pak to 
stejně nevyžadujeme. Kdybychom prominuli část, to bych chápal, ale celé nikoliv. 

 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
prominutí smluvního penále ve výši 177.000,-Kč, Ing. Martinu Charvátovi, IČ 649 32 389, se 

sídlem nám. Míru 138/I, Jindřichův Hradec 

Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 14 členů ZMě a 11 členů ZMě se zdrželo. 
 
Usnesení číslo: 405/22Z/2020  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
prominutí smluvního penále ve výši 177.000,-Kč, Ing. Martinu Charvátovi, IČ 649 32 389, se 
sídlem nám. Míru 138/I, Jindřichův Hradec 
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17. Prodej části p.č. 4160/108 k.ú. J. Hradec (částečná směna) k.ú. J.Hradec - záměr 
 
Materiál byl stažen z programu jednání.  
 

 
 

18. Návrh zadání veřejné zakázky z ORJ 40 - Chodník Dolní Radouň 2. etapa 
 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Miroslav Kadeřábek. 
 
K tomuto bodu se vyjádřili: 
Ing. S. Mrvka – není mi jasné, mohlo se to vysoutěžit jako jedna akce. Začít v podzimních měsících a 

pokračovat dále. 
Bc. M. Kadeřábek – budeme to soutěžit ještě v letošním roce a celá akce se bude realizovat v roce 
2021. 
 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
zařazení akce "Chodník Dolní Radouň 2. etapa" do rozpočtu města r. 2021. 

Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 25 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 406/22Z/2020  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

zařazení akce "Chodník Dolní Radouň 2. etapa" do rozpočtu města r. 2021. 

 
19. Návrh na zhodnocení volných finančních prostředků města 
 
Materiál uvedl starosta města Ing. Jan Mlčák, MBA.  
 
K tomuto bodu se vyjádřili: 
Mgr. V. Burian – měli jsme vždy peníze u WSPK. Již se ví, že WSPK kupuje ČS. Vstoupilo město už 

v jednání s ČS? 
Ing. J. Mlčák, MBA – spolupráce s WSPK probíhala velmi dobře, je nám to velmi líto a již jsme 
vstoupili do jednání se zástupci ČS a zatím byly přislíbeny stejné podmínky jako byly u WSPK, ale je 
otázka na jak dlouho. 
 
Návrh na usnesení:  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uložení finančních prostředků ve výši 35 mil. Kč formou termínovaného vkladu s délkou trvání 
1 rok u J&T Banky a.s. IČ 47115378 a uzavření příslušné smlouvy. Prostředky budou 
převedeny ze spořícího účtu u ČSOB a.s. 

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

návrhem na usnesení souhlasilo 25 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 407/22Z/2020  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uložení finančních prostředků ve výši 35 mil. Kč formou termínovaného vkladu s délkou trvání 

1 rok u J&T Banky a.s. IČ 47115378 a uzavření příslušné smlouvy. Prostředky budou 
převedeny ze spořícího účtu u ČSOB a.s. 

 
20. Diskuse + interpelace členů ZMě 
 
V diskuzi vystoupili:  
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Ing. B. Komínek – děkuje za materiál č. 15, ohledně ČD, že byl dotažen ke zdárnému cíli. Materiál č. 
17 byl stažený, ale k tomu pozemku, který jsme v minulosti koupili, bychom měli říct, co s ním 
chceme dělat. Chtěl by poprosit, zda by nebylo možné se touto problematikou zabývat, vytvořit studii, 
komu bychom ten pozemek nabídli.  

O. Kinšt – obrátil se něj zástupce OV Děbolín, zda by se nový patron s nimi nemohl spojit.  
M. Petrů – patronem Děbolína jsem já, ptala jsem se, jak to funguje, bylo mi řečeno, že se mi ozvou. 

Zatím se mi nikdo neozval. Pokud se mám ozvat já, není problém. 
Mgr. V. Burian – poděkoval za odsouhlasení finančního daru pro St. Martynov. Vážíte si historie 
našich předků. Byly zrušeny oslavy 28. října. Je to pochopitelné, ale bude to řešeno individuálně, či se 
nemůže vůbec vycházet, či jak to je? Protinávrhy mám donést na MěÚ? 
Mgr. Bc. K. Holý – domluvíte se s Mgr. Bc. V. Pošvářem. 
Ing. J. Mlčák, MBA – oslavy proběhnou v omezeném režimu.  

P. Spatzierer – záležitost ohledně Švecových kolejí. Co má město v plánu s tímto objektem? Běží už 
fámy, že tam mají být sociální byty. 
Ing. J. Mlčák, MBA – je tam rok výpovědní doba. Asi se využijí jako ubytovací kapacity, ale máme 
dostatek času o tom přemýšlet. Co se týče situace ohledně pandemie. Největší pozornost jsme 
zaměřili na nemocnici J. Hradec, která je nejvíce postižená. S vedením nemocnice jsme 
v každodenním kontaktu. Budeme domlouvat možnosti záložního prostoru, který by sloužil k ošetření 
vážnějších případů. Vyhověli jsme všem požadavkům, které na nás byly kladeny ohledně nouzového 

stavu. Máme dostatek pomůcek a desinfekce z první vlny. Někteří pracovníci pomáhají KHS 
s trasováním. Na 5. ZŠ byla zřízena už třída, kam docházejí děti pracovníků IZS. Mateřské školy zatím 

fungují normálně, tak pro ně zatím nebyla zřízena žádná třída. 
Ing. S. Mrvka – děkuje za informace. Je rád, že zásoby z první vlny jsou dostatečné.  
PhDr. J. Burianová – navrhuje zrušit novoroční ohňostroj v rámci úsporných opatření.  
Ing. J. Mlčák, MBA – navrhneme na jednání RMě. 
Ing. J. Chalupský – jak jsou na tom v nemocnici s plicními ventilátory?  

Ing. J. Mlčák, MBA – v nemocnici jich je zatím dostatek, ale plicních ventilátorů není nikdy dost. 
MUDr. J. Rytíř – situace se mění každou hodinou, tak každý ventilátor na víc bereme. 
MUDr. J. Kopřiva – zatím je dostatek ventilátorů, ale je nutná i dostatečná péče s nimi. Zjistíme 
situace a dáme Ing. Chalupskému vědět. 
 
 

21. Závěr 
 
Mgr. V. Burian – provedl kontrolu usnesení jako mluvčí návrhové komise. Byla navržena změna 
v programu jednání, kdy byl vyloučen bod č. 9 - Husovy sady - aktuální stav a další postup, bod č. 17 
- Prodej části p.č. 4160/108 k.ú. J. Hradec (částečná směna) k.ú. J. Hradec – záměr a doplněn bod č. 
19 - Návrh na zhodnocení volných finančních prostředků města. Návrh byl schválen. Dále u bodu č. 4 - 

Darovací smlouva - Společenství obcí Staryj Martyniv a Rizdvjany, Naše země byl předložen protinávrh 

Mgr. V. Burianem, aby byl dar poskytnut a ten byl schválen. Další usnesení byla schválena tak, jak 
byla předložena.  
 

                                                                                                                                    
22. zasedání Zastupitelstva města J. Hradec bylo skončeno v 18:05 hodin. 
 
 

 
 
 
                                                                                      Ing. Jan Mlčák, MBA 
                                                                                            starosta města 
 

 
 
Ověřovatelé:   Ing. Stanislav Mrvka          …………………………… 

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

 
  MUDr. Jaromír Kopřiva           …………………………… 
 
                      datum ověření zápisu                                        .………………………….. 
 
 
Zapsala: I. Korandová 

V Jindřichově Hradci dne 23. září 2020 




