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  ZZ   ÁÁ   PP   II   SS   
 

z  2 3 .  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  

1 8 .  l i s t o p a d u  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:                                                21 členů ZMě 
Nepřítomni:                                              4 členové 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. Bohumil Komínek - mluvčí 
MUDr. Jakub Rytíř  
MgA. Sabina Langerová 
 

ověřovatele zápisu ve složení:  
Milada Petrů 
Mgr. Bc. Milan Synek 

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

Usnesení číslo:  408/23Z/2020  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

návrhovou komisi ve složení:  
Ing. Bohumil Komínek - mluvčí 
MUDr. Jakub Rytíř  
MgA. Sabina Langerová 

 
ověřovatele zápisu ve složení:  
Milada Petrů 
Mgr. Bc. Milan Synek 

 

 

3. Schválení předloženého programu 
 

Materiál uvedl starosta města Ing. Jan Mlčák, MBA.  
 
K tomuto bodu se vyjádřili: 
Ing. S. Mrvka – chtěl jsem doplnit program o bod č. 24 opatření a podporu živnostníků, občanů. Měl 
být součástí programu. Projednávat to až v prosinci, je pozdě. Lidé se měli podpořit. Týká se to i 
nájmu lidí, kteří bydlí v městských bytech a jelikož jich je spousta doma, tak nebudou mít na nájem. 

Město mělo dát najevo, že si svých podnikatelů a občanů váží.  
Ing. J. Mlčák, MBA – v příštím týdnu bude RMě projednávat materiál týkající se opatření a podpory. 

Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle platných právních předpisů
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Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

předložený program jednání 

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

návrhem na usnesení souhlasilo 21 členů ZMě. 
 

Usnesení číslo:  409/23Z/2020  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

předložený program jednání 

 
4. Vzdání se práva na vymáhání pohledávek a jejich účetní odpis pro nedobytnost 
 
Materiál uvedl starosta města Ing. Jan Mlčák, MBA.  
 

Návrh na usnesení:  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
vzdání se práva od dalšího vymáhání pohledávek, jakož i jejich účetní odpis pro nedobytnost 
uvedených v Seznamu pohledávek určených k účetnímu odpisu pod položkami č. 5 - 9 

2. ukládá 

oddělení právnímu odboru kanceláře starosty realizaci bodu 1. tohoto usnesení v souladu se 
Směrnicí pro evidenci a vymáhání pohledávek 

Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 21 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 410/23Z/2020  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

vzdání se práva od dalšího vymáhání pohledávek, jakož i jejich účetní odpis pro nedobytnost 
uvedených v Seznamu pohledávek určených k účetnímu odpisu pod položkami č. 5 - 9 

2. ukládá 
oddělení právnímu odboru kanceláře starosty realizaci bodu 1. tohoto usnesení v souladu se 

Směrnicí pro evidenci a vymáhání pohledávek 

 

5. Žádost o povolení splátek dluhu 
 
Materiál uvedl starosta města Ing. Jan Mlčák, MBA.  
 

K tomuto bodu se vyjádřili: 
Mgr. O. Pumpr – v předchozím materiálu byly dluhy odpuštěny a byly vyšší než  a ona to 
musí zaplatit. Člověk, který je poctivý a k dluhům se „hlásí“, tak je na tom hůř. Na minulém zasedání 
zastupitelstva se též prominuly dluhy. má velmi nízké příjmy. Žije sama, dcera žije 
v azylovém domu, má zdravotní problémy, dluhy si nezavinila sama. Zvážit, zda neprominout dluh. 

Humanitární důvody. Na živobytí má 1 000 Kč. 
PhDr. J. Burianová – souhlasím s Mgr. Pumprem. V zápise je uvedeno, že bydlí v bytě 4+1 za cca 7 

tis. Kč nájem.  
Ing. S. Mrvka – podpořil bych Mgr. Pumpra, ale mělo by být součástí vyjádření OSV. 
Ing. J. Mlčák, MBA – jedná se o to, že užívá opravdu byt 4+1, ale byl jí nabídnut menší 
byt, ale ona to odmítla, ale z důvodu, že tam měla v té době nastěhováno 9 členů své rodiny. Dostala 
se do této situaci kvůli členům své rodiny. Ona ani o prominutí nepožádala. A těch 9 lidí tam nebydlelo 
se souhlasem vlastníka bytu.  
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Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

v souladu s předloženým návrhem uzavření dohody o splátkách a uznání dluhu mezi městem 
Jindřichův Hradec a paní , bytem , Jindřichův Hradec 

Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 21 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 411/23Z/2020  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
v souladu s předloženým návrhem uzavření dohody o splátkách a uznání dluhu mezi městem 
Jindřichův Hradec a paní , bytem , Jindřichův Hradec 

 
6. Schválení změny společenské smlouvy 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 
změnu společenské smlouvy obchodní společnosti EKO SKLÁDKA spol. s r.o., se sídlem 

Václavská 609, Jindřichův Hradec III, 377 01 Jindřichův Hradec, identifikační číslo 608 38 841, 
dle předloženého návrhu. 

Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 21 členů ZMě. 
 

Usnesení číslo: 412/23Z/2020  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
změnu společenské smlouvy obchodní společnosti EKO SKLÁDKA spol. s r.o., se sídlem 

Václavská 609, Jindřichův Hradec III, 377 01 Jindřichův Hradec, identifikační číslo 608 38 841, 
dle předloženého návrhu. 

 

7. Návrh Obecně závazné vyhlášky města Jindřichův Hradec č. 2/2020 o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů 
 
Materiál uvedl starosta města Ing. Jan Mlčák, MBA.  
 

Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
Obecně závaznou vyhlášku města Jindřichův Hradec č. 2/2020, o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů dle předloženého návrhu s tím, že sazba poplatku pro fyzickou osobu bude ve výši 

500,- Kč za rok. 

Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 21 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 413/23Z/2020  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
Obecně závaznou vyhlášku města Jindřichův Hradec č. 2/2020, o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
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odpadů dle předloženého návrhu s tím, že sazba poplatku pro fyzickou osobu bude ve výši 
500,- Kč za rok. 

 

8. Návrh Obecně závazné vyhlášky města Jindřichův Hradec č. 3/2020, kterou se mění 
Obecně závazná vyhláška města Jindřichův Hradec č. 1/2020, o místním poplatku za 
užívání veřejného prostranství, v platném znění. 

 
Materiál uvedl starosta města Ing. Jan Mlčák, MBA.  
 
K tomuto bodu se vyjádřili: 
Ing. S. Mrvka – touto úpravou by se měly jasně stanovit i další podmínky. Tato činnost bude jako 
reklama. Měla by se vyřešit problematika vývěsných ploch města. Byla zásada, že se ty prostory 

nebudou pronajímat politickým stranám.  
Mgr. V. Burian – souhlasím s Ing. Mrvkou. Musí být určena striktní pravidla.  
JUDr. T. Vytiska – je nám předkládáno doporučení MVČR. Není potřeba mu vyhovět. Není to ani 
judikát. Všichni měli stejná práva a byli si rovni. Nepodpořím to. 
Ing. S. Mrvka – děkuji Dr. Vytiskovi za vysvětlení a nepodpořím to.  
Ing. J. Mlčák, MBA – je to reklama občanů, kteří se ucházejí o funkci, a město z toho může mít 
prospěch, proč ne. 

 

Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
Obecně závaznou vyhlášku města Jindřichův Hradec č. 3/2020, kterou se mění Obecně 
závazná vyhláška města Jindřichův Hradec č. 1/2020, o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství, v platném znění dle předloženého návrhu. 

Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 14 členů ZMě, 3 členové ZMě byli proti a 4 členové ZMě se 
zdrželi. 
 
Usnesení číslo: 414/23Z/2020  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
Obecně závaznou vyhlášku města Jindřichův Hradec č. 3/2020, kterou se mění Obecně 

závazná vyhláška města Jindřichův Hradec č. 1/2020, o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství, v platném znění dle předloženého návrhu. 

 
9. 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. 70, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83/2020, která schválila Rada města 
Jindřichův Hradec. 

Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 21 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 415/23Z/2020  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. bere na vědomí 
- rozpočtová opatření č. 70, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83/2020, která schválila Rada města 
Jindřichův Hradec. 
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10. Pečovatelská služba - financování zakázky z rozpočtu města pro rok 2021  

 
Materiál uvedla místostarostka Ing. Magda Blížilová. 

 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
financování zakázky „Zajištění pečovatelské služby pro město Jindřichův Hradec v roce 2021“ 
z rozpočtu města v roce 2021 za cenu 0,50 Kč na 1,--Kč přijatých a vyúčtovaných úhrad od 
klientů za poskytnuté služby za základní činnosti pečovatelské služby 

Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 21 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 416/23Z/2020  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
financování zakázky „Zajištění pečovatelské služby pro město Jindřichův Hradec v roce 2021“ 

z rozpočtu města v roce 2021 za cenu 0,50 Kč na 1,--Kč přijatých a vyúčtovaných úhrad od 
klientů za poskytnuté služby za základní činnosti pečovatelské služby 

 
11. Rozpočtové opatření č.81/2020 – příspěvek na MHD 
 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Miroslav Kadeřábek. 
 
K tomuto bodu se vyjádřili: 
Ing. B. Komínek – o kolik km dochází ke snížení? Jak to bude do konce roku? S tím jsou spojené i 

mzdy. Víme, kolik bylo vyčerpáno na mzdy?  
Mgr. O. Pumpr – souhlasím s Ing. Komínkem. Chybí mi odůvodnění. Nejsou rozpracované částky, 
abych se dopočítal k té částce 2 mil. Kč. Naprosto nehlasovatelné. 
Bc. M. Kadeřábek – předpoklad je vyčíslen ČSAD J. Hradec. Odbor dopravy si udělal vlastní kalkulaci 
a dostáváme se do té ztráty, která je vyčíslena. Je to vysoké a je nutné udělat RO. Co se týče počtu 
km, tak úspora není tak vysoká, abychom tuto částku pokryli.  

Ing. J. Mlčák, MBA – důležité je, kolik se vybere peněz od cestujících, teď se jezdí méně, upravili 
jsme jízdní řády. Záleží na příjmech.  

Ing. B. Komínek – vše chápu, ale mě jde o čísla. Měli bychom vědět, jaký je teď rozdíl. Lidé mají 
zakoupené roční jízdné, nejezdí, je to zaplacené a město nevrací.  
Ing. S. Mrvka – není jasné, jak to v posledních měsících bude, čerpáme dopředu nespecifikovanou 
rezervu.  
Bc. M. Kadeřábek – ta částka je odhad jak ČSAD i odboru dopravy.  

Ing. S. Mrvka – já nehovořil nic o převádění prostředků.  
Ing. J. Mlčák, MBA – doprava se platí zálohově, tak se vytvoří předpoklad na základě prognóz, na 
základě nákladů z minulého měsíce. Mohlo být doplněno o položky.  
Ing. J. Mlčák, MBA – počítáme s výběrem jízdného a ten není.   
 
Návrh na usnesení:  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

provedení rozpočtového opatření č. 81/2020 – příspěvek na MHD, kterým se zvýší rozpočet 
výdajů v ORJ 10 – odbor dopravy, položka Příspěvek MHD o 2.000.000,00 Kč a zároveň se 
sníží rozpočet výdajů v ORJ 41 – finanční odbor, položka Nespecifikovaná rezerva o 

2.000.000,00 Kč. 

Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 15 členů ZMě a 6 členů ZMě se zdrželo. 
 
Usnesení číslo: 417/23Z/2020  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

provedení rozpočtového opatření č. 81/2020 – příspěvek na MHD, kterým se zvýší rozpočet 
výdajů v ORJ 10 – odbor dopravy, položka Příspěvek MHD o 2.000.000,00 Kč a zároveň se 
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sníží rozpočet výdajů v ORJ 41 – finanční odbor, položka Nespecifikovaná rezerva o 
2.000.000,00 Kč. 

 
12. Financování zakázky „Provozování městské hromadné dopravy v Jindřichově Hradci – 
přechodné období“ na období zakázky z rozpočtu města 

 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Miroslav Kadeřábek. 
 

K tomuto bodu se vyjádřili: 
Ing. B. Komínek – doplnit do usnesení období, na které období to schvalujeme. Kolik je financování? 
Aby to nebyl bianco šek. Předložit rámec. Mělo by zaznít, jak jsme na tom se zadáním nové zakázky.  
Ing. J. Mlčák, MBA – VŘ se provádí na přechodnou dobu. Nelze uvést termín. Přechodné období je 
max. 2 roky a doufáme, že najdeme vhodného dopravce během této doby. Ve smlouvě se mění pouze 
mzdové podmínky dle nařízení vlády.  

PhDr. J. Burianová – chybí mi konkrétní čísla. Usnesení je obecné. Bylo by potřeba uvést jasné 
financování zakázky.  
Ing. J. Mlčák, MBA – ono se to nedá přesně spočítat. 
JUDr. T. Vytiska – kde vzala RMě oprávnění schválit usnesení v bodě č. 1, 2. Mělo se to schválit 
v zastupitelstvu. Jsme postavení před hotovou věc.  

Ing. J. Mlčák, MBA – je to standartní zadávání VŘ. 
Ing. S. Mrvka – je to procesně nehlasovatelné. Když to porovnáme s materiálem o pečovatelské 

službě, tak to je neporovnatelné. Zastupitelé si musí vytáhnout materiály z RMě.  
Ing. B. Komínek – ukončili jsme smlouvu, a to navýšení je už na základě nové smlouvy. Mám pořád 
pocit, že to období by tam mělo být uvedeno, nejdéle do konce roku 2022.  
Ing. J. Mlčák, MBA – určitě nebude na škodu, když bude uvedeno max. do roku 2022.  
JUDr. T. Vytiska – RMě opírá svůj postup o běžné VŘ. Běžně se opírá o nějaký rozpočet a v tomto 
případě to není. Je to výjimečná situace.  
Ing. J. Mlčák, MBA – ZMě to schválilo tím ukončením smlouvy původní. Chceme, aby byl zajištěn 

rozpočet, tak proto předkládáme tento materiál.  
JUDr. T. Vytiska – postup musí mít formální náležitosti. Není možné používat zaběhnuté postupy, 
když nemáme oporu v rozpočtu.  
Ing. J. Mlčák, MBA – smlouva není podepsaná, proto je potřeba souhlas ZMě.  
MUDr. J. Kopřiva – v srpnu bylo určeno usnesením ZMě, že ukládá RMě činit kroky k zajištění 
dopravy.  

JUDr. T. Vytiska – pak má být uvedeno, že RMě tak rozhodla dle usnesení ZMě.  
 
Návrh na usnesení:  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
financování zakázky „Provozování městské hromadné dopravy v Jindřichově Hradci – 

přechodné období“ na období zakázky z rozpočtu města. 

Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 11 členů ZMě a 10 členů ZMě se zdrželo.  
 
NEBYLO PŘIJATO ŽÁDNÉ USNESENÍ. 
 

 
13. Poskytnutí individuální dotace na podporu výstavby technické a dopravní infrastruktury 

nových rodinných domů 

 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Miroslav Kadeřábek. 

 
K tomuto bodu se vyjádřili: 
Mgr. O. Pumpr – proč není uvedeno, čeho se to týká? Vždy je uvedena specifikace, kde k tomu má 
dojít, zde nevíme, kde to je.  

Bc. M. Kadeřábek – je to součástí výstavby rodinných domů Na Palici. Součástí je mapa.  
 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
poskytnutí dotace na podporu výstavby technické a dopravní infrastruktury nových rodinných 
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domů , trvale bytem , 377 01 Jindřichův Hradec 
na projekt „Prodloužení vodovodu a kanalizace“ v částce 103 027,- Kč. 

2. schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace v částce 103 027,- Kč mezi městem 
Jindřichův Hradec a , trvale bytem , 377 01 
Jindřichův Hradec na projekt „Prodloužení vodovodu a kanalizace“ dle schváleného vzoru. 

Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 21 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 418/23Z/2020  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
poskytnutí dotace na podporu výstavby technické a dopravní infrastruktury nových rodinných 
domů , trvale bytem , 377 01 Jindřichův Hradec 
na projekt „Prodloužení vodovodu a kanalizace“ v částce 103 027,- Kč. 

2. schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace v částce 103 027,- Kč mezi městem 

Jindřichův Hradec a , trvale bytem , 377 01 

Jindřichův Hradec na projekt „Prodloužení vodovodu a kanalizace“ dle schváleného vzoru. 

 
14. Aktualizace Programu regenerace MPR Jindřichův Hradec 
 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Miroslav Kadeřábek. 
 
K tomuto bodu se vyjádřili: 
Ing. B. Komínek – jsem rád, že se podařily sehnat peníze i na rok 2021. Dávám na zvážení, zda 

nedoplnit do usnesení o prodloužení doby platnosti, uvést do roku 2022. 
JUDr. T. Vytiska – v materiálech se dříve uváděl i vlastník nemovitosti. Mělo by to být uvedeno.  
Ing. J. Mlčák, MBA – z řad veřejnosti je žádost občana z Brna vystoupit k tomuto bodu.  
 
Ing. J. Mlčák, MBA dává procesně hlasovat o možnosti vystoupení občana k tomuto bodu. 
S možností vystoupení souhlasilo 15 členů ZMě. 

 

host – jednací řád ZMě neumožňuje vystoupit občanům starším 18ti let. Žádám o doplnění kostela sv. 
Jakuba.  
Ing. J. Mlčák, MBA – na zastupitelstvu může vystoupit každý občan starší 18ti let, ale musí mít 
nemovitost na území J. Hradce, či bydliště. Kostel není ve vlastnictví města, ale NPÚ.  
Ing. B. Komínek – kostel není ve vlastnictví města, ale NPÚ a hlavně musí být na území památkové 
rezervace. Nemůže se proto tento kostel zařadit. 

 
Dává protinávrh: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
Aktualizaci Programu regenerace Městské památkové rezervace Jindřichův Hradec dle 
předloženého návrhu a prodlužuje dobu platnosti programu regenerace MPR J. Hradec do 

konce roku 2022.  
 
Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém protinávrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 21 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 419/23Z/2020  

 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
Aktualizaci Programu regenerace Městské památkové rezervace Jindřichův Hradec dle 
předloženého návrhu a prodlužuje dobu platnosti programu regenerace MPR J. Hradec do 

konce roku 2022.  
 

15. Koupě pozemků p.č. 3912, p.č. 3961, p.č. 4048, vše obec i k.ú. Lodhéřov - realizace 
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Materiál uvedl starosta města Ing. J. Mlčák, MBA. 
 
K tomuto bodu se vyjádřili: 

Ing. S. Mrvka – bylo by dobré doplnit stanovisko SMJH. Vedle pozemku je les a je otázka dostupnosti 
s údržbou lesa.  

Ing. J. Mlčák, MBA – toto je zemědělská půda a ta se pronajímá ZD. Museli bychom platit daň 
z nemovitosti. 
 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. neschvaluje 
koupi pozemků p.č. 3912, orná půda, o výměře 1678 m², p.č. 3961, trvalý travní porost, o 
výměře 1019 m², obec i k.ú. Lodhéřov 

Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 21 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 420/23Z/2020  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. neschvaluje 
koupi pozemků p.č. 3912, orná půda, o výměře 1678 m², p.č. 3961, trvalý travní porost, o 
výměře 1019 m², obec i k.ú. Lodhéřov 

 
16. Název: Nabídka ke koupi pozemku p.č. 2153, obec Jindřichův Hradec, k.ú. Radouňka - 
realizace  

 
Materiál uvedl starosta města Ing. J. Mlčák, MBA. 

 
K tomuto bodu se vyjádřili: 
Ing. S. Mrvka – když se koukám na zasíťování pozemku, tak nám to nic nepřinese. Pozemek bude 
nevyužitelný. Není to rozvojový pozemek, jsou tam ochranná pásma.  
Ing. J. Mlčák, MBA – pozemek je poměrně dobře využitelný. Sítě jsou vedeny po okraji pozemku.  
Mgr. V. Burian – cena by měla být nižší, či nekupovat. Není to strategické místo.  

JUDr. T. Vytiska – dnes se těžko kupuje něco, co je ideální. A co je ideální, tak za jiné ceny. 
Domnívám se, že bychom to koupit měli.  
Mgr. V. Burian – já jsem neřekl, že bychom to neměli koupit, ale jednat o ceně.  
Ing. J. Mlčák, MBA – o ceně již jednáno bylo, to není prvotní návrh.  
 
Návrh na usnesení:  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

uzavření kupní smlouvy mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 37701 Jindřichův 
Hradec, IČ 00246875 (jako kupujícím) a , sídliště  
37701 Jindřichův Hradec (jako prodávajícím) na koupi pozemku p.č. 2153, orná půda, obec 
Jindřichův Hradec, k.ú. Radouňka, o výměře 24 572 m², dle přiloženého návrhu kupní 
smlouvy, za celkovou kupní cenu 810 876 Kč za podmínky, že bude schváleno financování této 

koupě z rozpočtu města pro rok 2021 

2. schvaluje 

financování výše uvedené koupě z rozpočtu města pro rok 2021, ORJ 39, věci movité, 
nemovité 

Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 13 členů ZMě a 8 členů ZMě se zdrželo.  

 
NEBYLO PŘIJATO ŽÁDNÉ USNESENÍ. 
 

 
 
17. Nabídka ke koupi administrativní budovy bývalé vojenské správy včetně pozemků, obec 
i k.ú. Jindřichův Hradec - realizace 
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Materiál uvedl starosta města Ing. J. Mlčák, MBA. 
 

K tomuto bodu se vyjádřili: 
Ing. S. Mrvka – nedávno se koupil objekt Pod kasárny a je škoda z něj udělat sklad, či něco 
podobného. Mohly by se tam vytvořit byty, aniž by tam vadily obyvatelům. A v tomto objektu archiv. 
M. Petrů – byla jsem se podívat v tomto objektu a je úplně nevhodný pro vytvoření archivu. Je to 

v dezolátním stavu.  
Mgr. V. Burian – ten dům zná pan Mrvka nejlépe. Je škoda, že je v dezolátním stavu. Město mohlo 
mít skvělý objekt.  
 
Návrh na usnesení:  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. neschvaluje 

koupi pozemků p.č. 1052/5, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 339 m², součástí pozemku 
je stavba bez čp/če, p.č. 1052/6, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 24 m², p.č. 1052/12, 
ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 90 m², p.č. 1052/14, ostatní plocha, 
manipulační plocha, o výměře 13 m², vše obec i k.ú. Jindřichův Hradec od vlastníků 

, bytem  Jindřichův Hradec a , bytem 

, Jindřichův Hradec 

Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 21 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 421/23Z/2020  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. neschvaluje 
koupi pozemků p.č. 1052/5, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 339 m², součástí pozemku 
je stavba bez čp/če, p.č. 1052/6, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 24 m², p.č. 1052/12, 
ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 90 m², p.č. 1052/14, ostatní plocha, 
manipulační plocha, o výměře 13 m², vše obec i k.ú. Jindřichův Hradec od vlastníků 

, bytem , Jindřichův Hradec a , bytem 

Jindřichův Hradec 

 
18. Žádost o prodej části pozemku p.č. 89/1, obec Jindřichův Hradec, k.ú. Otín u 

Jindřichova Hradce - záměr 
 
Materiál uvedl starosta města Ing. J. Mlčák, MBA. 
 
K tomuto bodu se vyjádřili: 

Ing. B. Komínek – veřejné prostranství neprodávat, ale pokud ten pozemek udržují, tak bych 
navrhoval pronájem.  
Ing. J. Mlčák, MBA – není pronajat. Pokud manželé požádají, bude možné jednání.  
 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. neschvaluje 
záměr prodeje části pozemku p.č. 89/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře cca 98 
m², obec Jindřichův Hradec, k.ú. Otín u Jindřichova Hradce. 

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

návrhem na usnesení souhlasilo 21 členů ZMě. 
 

Usnesení číslo: 422/23Z/2020  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. neschvaluje 
záměr prodeje části pozemku p.č. 89/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře cca 98 
m², obec Jindřichův Hradec, k.ú. Otín u Jindřichova Hradce. 

19. Název: Žádost o prodej pozemků p.č. 2011/1 a p.č. 2011/2, vše obec i k.ú. Jindřichův 

Hradec - záměr  
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Materiál uvedl starosta města Ing. J. Mlčák, MBA. 
 

K tomuto bodu se vyjádřili: 
Ing. B. Komínek – souhlasím neprodávat z dlouhodobého hlediska. Pokud máme v příštím roce 
prostředky, navrhuji udělat lepší kontejnerové stání.  
 

Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. neschvaluje 
záměr prodat pozemky p.č. 2011/1, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 150 m² a p.č. 
2011/2, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 185 m², obec i k.ú. Jindřichův Hradec 

Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 21 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 423/23Z/2020  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. neschvaluje 

záměr prodat pozemky p.č. 2011/1, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 150 m² a p.č. 
2011/2, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 185 m², obec i k.ú. Jindřichův Hradec 

 
20. Darování části pozemku p.č. 2366/3, obec i k.ú. J. Hradec - záměr 
 
Materiál uvedl starosta města Ing. J. Mlčák, MBA. 
 

K tomuto bodu se vyjádřili: 
Ing. S. Mrvka – plně podporuji tento materiál.  
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

záměr darovat část pozemku p.č. 2366/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře cca 
22 m², obec i k.ú. Jindřichův Hradec, ČR -Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje, 
IČ 70882835, se sídlem Pražská tř. 52b, 370 04 České Budějovice, za těchto podmínek:  

- výměra darované části pozemku bude specifikována geometrickým plánem 
- žadatel uhradí veškeré náklady se smlouvou spojené 
- náklady na posunutí betonové ohradní zdi uhradí žadatel 

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

návrhem na usnesení souhlasilo 21 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 424/23Z/2020  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
záměr darovat část pozemku p.č. 2366/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře cca 

22 m², obec i k.ú. Jindřichův Hradec, ČR -Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje, 
IČ 70882835, se sídlem Pražská tř. 52b, 370 04 České Budějovice, za těchto podmínek:  
- výměra darované části pozemku bude specifikována geometrickým plánem 
- žadatel uhradí veškeré náklady se smlouvou spojené 
- náklady na posunutí betonové ohradní zdi uhradí žadatel 

 
21. Prodej části pozemku p.č. 1128/74, obec Jindřichův Hradec, k.ú. Otín u Jindřichova 

Hradce - záměr 
 
Materiál uvedl starosta města Ing. J. Mlčák, MBA. 
 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
záměr prodat část pozemku p.č. 1128/74, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře cca 
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24 m², obec Jindřichův Hradec, k.ú. Otín u Jindřichova Hradce, společnosti E.ON Distribuce 
a.s., IČ 28085400, se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01, za těchto 
podmínek:  
- za cenu 1 200,- Kč/m² + příslušná sazba DPH 

- výměra části prodávaného pozemku bude upřesněna geometrickým plánem  
- 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 21 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 425/23Z/2020  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

záměr prodat část pozemku p.č. 1128/74, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře cca 

24 m², obec Jindřichův Hradec, k.ú. Otín u Jindřichova Hradce, společnosti E.ON Distribuce 
a.s., IČ 28085400, se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01, za těchto 
podmínek:  
- za cenu 1 200,- Kč/m² + příslušná sazba DPH 
- výměra části prodávaného pozemku bude upřesněna geometrickým plánem  
- 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 

 
22. Prodej části pozemku p.č. 4235/1, obec i k.ú. Jindřichův Hradec - záměr 
 
Materiál uvedl starosta města Ing. J. Mlčák, MBA. 

 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
záměr prodat část pozemku p. č. 4235/1, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře cca 43 m², 
obec i k.ú. Jindřichův Hradec, společnosti E.ON Distribuce a.s., IČ 28085400, se sídlem F.A. 
Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01, za těchto podmínek:  
- za cenu 1 200,- Kč/m² + příslušná sazba DPH 
- výměra části prodávaného pozemku bude upřesněna geometrickým plánem  
- 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 21 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 426/23Z/2020  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

záměr prodat část pozemku p. č. 4235/1, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře cca 43 m², 
obec i k.ú. Jindřichův Hradec, společnosti E.ON Distribuce a.s., IČ 28085400, se sídlem F.A. 
Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01, za těchto podmínek:  
- za cenu 1 200,- Kč/m² + příslušná sazba DPH 
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- výměra části prodávaného pozemku bude upřesněna geometrickým plánem  
- 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 

 
23. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Jindřichův Hradec 
 
Materiál uvedl starosta města Ing. Jan Mlčák, MBA.  
 

K tomuto bodu se vyjádřili: 
Ing. S. Mrvka – změna se mi nelíbí. Své stanovisko jsem vyjádřil i na schůzce k projednávání 
rozpočtu. Pořadatelé radši hodně akcí neuskuteční, jelikož neví, zda dotaci dostanou nebo nikoliv. 
Musíme dát signál, zda je chceme podpořit nebo ne. Tuto změnu nepodpořím.  
Ing. J. Mlčák, MBA – hodně žadatelů stupňují své požadavky, tak tomu chceme dát řád.  
Mgr. Bc. K. Holý – je předpoklad projednat žádosti hned na začátku roku, tudíž žadatelé by neměli 
být zkráceni na svých právech. Nebude mít každý svou položku.  

Mgr. V. Burian – dar St. Martinov. Do kdy se mohou přihlásit o dotaci?  
Ing. J. Mlčák, MBA – můžou si podat kdykoli, ale čím dříve, tím lépe. Můžou i v průběhu roku.  
PhDr. J. Burianová – pravidla obsahují dílčí změny. Čeho se týkají? 
Mgr. Bc. K. Holý – změny byly čistě formálního charakteru. Došlo k upřesnění informací, sloužení 
odstavců a článků. 
JUDr. T. Vytiska – důvod rozdělování dotací byl následující. Dotace s nadčasovou platností, zařazeny 
do rozpočtu a pak jiné, méně významné, ponechány na odsouhlasení. Dotace, které byly důležité, tak 

s nimi v rozpočtu bylo počítáno. Nechápu, proč se to zužuje.  
Ing. J. Mlčák, MBA – právě naopak. Pokud to bylo zahrnuto v rozpočtu položkově, pak už se k tomu 
nemohli vyjádřit. O každé dotaci rozhoduje RMě i ZMě.  
JUDr. T. Vytiska – to je přece na odpovědnosti každého zastupitele, jak se postaví k rozpočtu, tak 
k dotacím. Pokud nějaká akce nebyla dobrá, tak může být z rozpočtu vyřazena.  
Ing. J. Mlčák, MBA – pokud bychom se měli v ZMě shodnout, které akce zahrnout do rozpočtu, tak 

bychom těžko hledali shodu. 
Ing. S. Mrvka – Dr. Vytiska to vysvětlil jasně. Nemám nic proti tomu, že pokud se nějaká akce 
neosvědčila, tak by se vyřadila. 
 

Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Jindřichův Hradec dle předloženého návrhu 

Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 16 členů ZMě, 2 členová ZMě byli proti a 3 členové ZMě se 
zdrželi. 
 
Usnesení číslo: 427/23Z/2020  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Jindřichův Hradec dle předloženého návrhu 

 
24. Diskuse + interpelace členů ZMě 

K tomuto bodu se vyjádřili: 

Ing. J. Mlčák, MBA dává procesně hlasovat o možnosti vystoupení hosta v diskuzi. Pro 
umožnění vystoupení bylo 7 členů ZMě, 9 členů ZMě proti a 5 členů ZMě se zdrželo. 

Nebylo umožněno vystoupit v diskuzi.  

Ing. J. Mlčák, MBA – informoval o situaci ohledně Covid-19. 
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Ing. S. Mrvka – chtěl by poděkovat vedoucí finančního odboru za vyčerpávající odpověď na 
interpelaci. Chtěl bych informovat, že kraj připravuje rozpočet a v návrhu jsou plánovány úpravy 
omezení finančních prostředků na podporu cestovního ruchu.  
Mgr. V. Burian – chci poděkovat těm, kteří podpořili podporu St. Martinovu. Když byla odvysílaná 

reportáž, ozvali se někteří příbuzní padlých. Nyní je ve schvalování projekt k renovaci památníku a 
vypadá to, že bude schválen, na jaře zahájení prací a nejpozději na podzim příštího roku bude 

odhalen.  
Ing. J. Chalupský – ve středu má jednání s hejtmanem a upozorním na příspěvek Ing. Mrvky.  
JUDr. T. Vytiska – zda nově vzniklá koalice přijde před ZMě s programovým prohlášením, co chce 
udělat ve zbytku volebního období.  
Ing. J. Mlčák, MBA – koukněte do koaliční smlouvy, kde jsou uvedeny zásadní body a veřejně 
dostupná.  

 
 
25. Závěr 
 
Ing. B. Komínek – provedl kontrolu usnesení jako mluvčí návrhové komise. Nebylo přijato žádné 
usnesení u bodu č. 12 a 16. Byla provedena změna v usnesení u bodu č. 14. 
 

                                                                                                                                    
23. zasedání Zastupitelstva města J. Hradec bylo skončeno v 19:45 hodin. 

 
 
 
 
 

                                                                                      Ing. Jan Mlčák, MBA 
                                                                                            starosta města 
 
 
 
Ověřovatelé:   Milada Petrů            …………………………… 

  
                     datum ověření zápisu                                       …………………………… 
 
 
 
  Mgr. Bc. Milan Synek           …………………………… 

 

                      datum ověření zápisu                                        .………………………….. 
 
 
Zapsala: I. Korandová 
V Jindřichově Hradci dne 18. listopadu 2020 




