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  ZZ   ÁÁ   PP   II   SS   
 

z  2 4 .  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 6 .  p r o s i n c e  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:                                                 23 členů ZMě 
Nepřítomno:                                               2 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.  
 
Ing. J. Mlčák, MBA provedl kontrolu usnesení z 23. zasedání ZMě.  
 
 
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:  

PhDr. Jana Burianová - mluvčí 
Ing. Jaroslav Chalupský 
MUDr. Tomáš Vyhlídka 
 

ověřovatele zápisu ve složení:  
Mgr. Vladislav Burian 

Petr Spatzierer 
 
Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 24 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo:  428/24Z/2020  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

návrhovou komisi ve složení:  
PhDr. Jana Burianová - mluvčí 
Ing. Jaroslav Chalupský 
MUDr. Tomáš Vyhlídka 

 
ověřovatele zápisu ve složení:  

Mgr. Vladislav Burian 
Petr Spatzierer 
 

3. Schválení předloženého programu 
 

Materiál uvedl starosta města Ing. Jan Mlčák, MBA. Navrhuje vyřazení bodu číslo 11 – Návrh RO č. 
89/2020 
 
K tomuto bodu se vyjádřili:  
Ing. S. Mrvka – na minulém zasedání jsem položil dotaz, zda se bude projednávat materiál podpora 

podnikatelů a dalších subjektů z důvodu epidemie. Domníval jsem se, že budou v programu materiály 
ohledně nájmů a podpory podnikatelů. Národní program řeší možnosti podnikatelů, ale těch větších. 
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Mně jde o ty menší podnikatele, co pracují sami na sebe. Je škoda, že zastupitelstvo neprojevuje 
podporu menších podnikatelů. Není to dobrý signál a je to vnímáno negativně z veřejnosti.  
Ing. J. Chalupský – je škoda, že se Ing. Mrvka 10 let podnikatelům nevěnoval, nic se 10 let nedělo a 
teď se jim tolik věnuje. Překvapuje mě to.  

 
Návrh na usnesení:  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
upravený program jednání – vyřazen bod č. 11 

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

Usnesení číslo:  429/24Z/2020  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
upravený program jednání – vyřazen bod č. 11 

 

4. Žádost o snížení nájemného p. Zdeněk Bok (prodej občerstvení v KD Střelnice) 
 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk. 
 
Návrh na usnesení:  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
prominutí části nájemného ve výši 43 497,72,- Kč p. Zdeňku Bokovi, , 377 01 
Jindřichův Hradec, IČ 10290052 za měsíce, kdy nemohl z důvodu protiepidemických opatření 
provozovat prodej občerstvení v KD Střelnice 

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

návrhem na usnesení souhlasilo 24 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 430/24Z/2020  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

prominutí části nájemného ve výši 43 497,72,- Kč p. Zdeňku Bokovi, Pražská 297/II, 377 01 

Jindřichův Hradec, IČ 10290052 za měsíce, kdy nemohl z důvodu protiepidemických opatření 
provozovat prodej občerstvení v KD Střelnice 

 
 
5. Návrh rozpočtu na rok 2021 
 

Materiál uvedl starosta města Ing. Jan Mlčák, MBA.  
 
K tomuto bodu se vyjádřili: 
Mgr. V. Burian – nenašel jsem v rozpočtu dar pro Sv. Martinov. Chtěl jsem předložit návrh 100 tis. 
Kč. Tuto částku město dávalo v podstatě každý rok. Chápu, že je doba zlá, peníze se počítají, ale pro 
naše město, s naším rozpočtem, aspoň 50 tis. Kč není tolik. Navrhuje doplnit usnesení.  
Ing. J. Mlčák, MBA – dar pro St. Martinov byl vždy řešen jako dar. Není v dotační politice města a 

nikdy tam nebyl. Dar město poskytne na základě žádosti. Pokud město obdrží žádost a důvody budou 

dobře nastaveny, tak nebude důvod, aby se to neschválilo. 
Mgr. V. Burian – jestli se nepletu, tak v rozpočtu to v minulých letech bylo. Děkuji za objasnění.  
Ing. S. Mrvka – rozpočet je politický a ekonomický dokument, tak má naznačovat nějakou vizi. 
V rozpočtu moc vizi nevidím. Je to spíš dokument udržovací. My nejsme opozice, že bychom 
automaticky vše blokovali. Rozpočet je dokument, který je potřeba podpořit, aby se nešlo do 
rozpočtového provizoria. Z hlediska ekonomického vidím zásadní nelogiku v tom, že kdy si porovnáme 

rozpočet na roky 2020 a 2021. Mně nevadí deficit, kdyby byl vyjádřen v kapitálových výdajích, tak 
klidně budu souhlasit i s vyšším deficitem. Ale tady deficit vzrostl a kapitálové výdaje poklesly. To je 
proti logice. Když si vzpomenu na loňské projednávání rozpočtu, tak kolegům z klubu ANO minulý rok 
vadil vysoký deficit a letos jim to nevadí. Nemáme problém podpořit materiály, které jsou v pořádku, 
mají nějaký smysl. Součástí rozpočtu je příloha, která obsahuje změny oproti pracovní schůzce se 
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zastupiteli. Nereagovalo se na připomínky. Pak schůzka ztrácí smysl. Dříve se o připomínkách 
hlasovalo.  
Co se týče daňových příjmů, nelze teď úplně předpokládat, ale budeme doufat, že to tak bude. Nelíbí 
se mi nedaňové příjmy. Jsou nízké. Jsou to zbytečné obavy. Bytová výstavba, pořád jen projektové 

dokumentace. Nic se nezměnilo. Položka 29 v ORJ 40 intenzifikace ČOV. Je tam 10 mil. Kč. V dalších 
letech je plánu střednědobého výhledu na roky 2022 a 2023 plánováno 70 mil. Kč. Pokud by to tak 

bylo, tak by se nedělalo nic jiného, než intenzifikaci ČOV. V současné době je v připomínkovém řízení 
novela vyhlášky, co se týče vodovodů a kanalizací. Mohla být položka navýšena.  
PhDr. J. Burianová – je mi velmi líto, že se v rozpočtu nenašly finanční prostředky pro místní část 
Matná. Je tam spoustu problémů, dlouhodobě se neřeší a byla bych ráda, aby se v Matné to do 
budoucna změnilo.  
MUDr. J. Rytíř – nám pořád vadí, že je rozpočet v mínusu, ale nový starosta nám vysvětlil, proč to 

tak je. Byli jsme ubezpečeni, že je rozpočet v podstatě vyrovnaný.  
Ing. B. Komínek – v rozpočtu je položka příspěvek na MHD. IDS byl zřízen v JH, který funguje 
v celém JčK. Od roku 2014 jsme dostávali příspěvek od JIKORD do výše 700 tis. Lidově modrobílé 
autobusy jezdily do místních částí za tarif MHD. Doprava se ale omezuje v našem okolí. Měli bychom 
udělat vše proto, abychom integraci místních částí udrželi. Navrhoval bych jednu věc. Bylo by dobré 
navýšit schodek. Navrhuji v položce příspěvek MHD navýšit částku na 18,5 mil. Kč, aby RMě schválila 
smlouvu s dopravcem a mohli jsme od 1. 1. 2021 integrovanou dopravu zachovat.  Je to vstřícný krok 

pro naše občany. Předkládá návrh na změnu usnesení:  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

 rozpočet města Jindřichův Hradec na rok 2021 dle upravené přílohy č.1 v celkových 
 objemech: 
 1. Příjmy po konsolidaci celkem 571.665,97 tis. Kč 

 2. Výdaje po konsolidaci celkem 607.864,50 tis. Kč 
 3. Saldo rozpočtu -36.198,53 tis. Kč 
 4. Zapojení finančních prostředků z min. let 36.198,53 tis. Kč 
 s tím, že se zvyšuje rozpočet výdajů v ORJ 10 - odbor dopravy, položka Příspěvek na 
 MHD o 500 tis.Kč. 
 

Ing. J. Mlčák, MBA – kraj se snaží na dopravní obslužnosti ušetřit na příští rok 100 mil. Kč. Proto 
škrtá vše, co jim nepřipadá úplně důležité. K tomuto návrhu se velmi kloním. V rozpočtu to není 
z důvodu, že jsme se to oficiálně dozvěděli 5. 12. 2020, tak jsme již nebyli schopni to zapracovat do 
rozpočtu. 
Bc. R. Staněk – chtěl bych reagovat na poznámku PhDr. J. Burianové. Máme v návrhu rozpočtu 
v ORJ 39, doplnění herního prvku na dětském hřišti a přístřešek pro cyklisty. 

Ing. S. Mrvka – samozřejmě, že podpořím, je to pro naše občany. Předpokládám, že Ing. P. Blížilová 

se před schvalováním rozpočtu na KÚ pokusí zajistit podporu IDS. 
PhDr. J. Burianová – oceňuji herní prvek na hřišti a přístřešek, ale myslím si, že životní podmínky 
obyvatel to nezlepší. Jsou tam závažnější problémy. 
Bc. R. Staněk – v létě se pořádala akce v Matné a obyvatelé se shodli na novém herním prvku, že jim 
to bylo slibováno delší dobu. Chápu, že tam mají problém s kanalizací, s rybníčkem, který jim tam 
prosakuje. Je tam návrh studie, jak by náves s rybníkem měla vypadat, takže se na tom pracuje.  
JUDr. T. Vytiska – byl jsem vždy ten, kdo kritizoval, že město mělo dostatek prostředků a 

neinvestovalo. Starosta mi sdělil, že rozpočet je tvořen tak, že v zásobníku projektů nic není. Město 
nemá naplánované investiční akce formou projektu. Tento rozpočet má být rozpočtem, že zajistí, aby 
bylo možné další akce uskutečnit.  
Ing. J. Mlčák, MBA – akce se začínají projektovat – Tyršův stadion, zámecký pivovar, Husovy sady, 
nábřeží, čistírna odpadních vod.  
 

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

Usnesení číslo: 431/24Z/2020  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
 rozpočet města Jindřichův Hradec na rok 2021 dle upravené přílohy č.1 v celkových 
 objemech: 
 1. Příjmy po konsolidaci celkem 571.665,97 tis. Kč 
 2. Výdaje po konsolidaci celkem 607.864,50 tis. Kč 
 3. Saldo rozpočtu -36.198,53 tis. Kč 
 4. Zapojení finančních prostředků z min. let 36.198,53 tis. Kč 

 s tím, že se zvyšuje rozpočet výdajů v ORJ 10 - odbor dopravy, položka Příspěvek na 
 MHD o 500 tis.Kč. 
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6. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Jindřichův Hradec na roky 2022 - 2023 

Materiál uvedl starosta města Ing. Jan Mlčák, MBA.  
 

K tomuto bodu se vyjádřili: 
JUDr. T. Vytiska – minulý týden jsem měl jednání s ministryní financí, ta předpokládá, že rozpočet, 
který bude schválen, tak stejně na jaře bude přepracován. Nikdo neví, co nás čeká. To je stejné 

s rozpočtovým výhledem. To, co čeká zřejmě stát, že budou rozpočet předělávat, tak nepřeji si, 
abychom nebyli ve stejné situaci.  
Ing. J. Mlčák, MBA – samozřejmě ten výhled se tvoří velmi těžce, nevíme, jaká bude 
epidemiologická situace, a systém je rozkolísán se změnami daňových zákonů. Ale náš rozpočet si 
myslím, nebude ohrožen, ale střednědobý výhled ohrožen bude určitě.  
 

Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
střednědobý výhled rozpočtu města Jindřichův Hradec na roky 2022 – 2023 dle přílohy č. 2. 

Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 23 členů ZMě a 1 člen ZMě se zdržel. 
 

Usnesení číslo: 432/24Z/2020  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
střednědobý výhled rozpočtu města Jindřichův Hradec na roky 2022 – 2023 dle přílohy č. 2. 

 

7. Rozpočtová opatření schválená radou města 

Materiál uvedl starosta města Ing. Jan Mlčák, MBA.  
 
V 16:57 hod opustil jednání ZMě P. Spatzierer. Přítomno 23 členů ZMě.  
 
Návrh na usnesení:  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. bere na vědomí 
- rozpočtová opatření č. 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91/2020, která schválila Rada města 
Jindřichův Hradec. 

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

návrhem na usnesení souhlasilo 22 členů ZMě a 1 člen ZMě nehlasoval.  
 

Usnesení číslo: 433/24Z/2020  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. bere na vědomí 

- rozpočtová opatření č. 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91/2020, která schválila Rada města 
Jindřichův Hradec. 

 

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

Materiál uvedl místostarosta města Bc. Miroslav Kadeřábek. 
 

V 16:59 hod opustil jednání ZMě MUDr. M. Cihla a MUDr. L. Žižka. Přítomno 21 členů ZMě. V 17:00 
hod se dostavil na jednání MUDr. M. Cihla. Přítomno 22 členů ZMě. V 17:01 hod se dostavil na jednání 
MUDr. L. Žižka. Přítomno 23 členů ZMě. 
 
K tomuto bodu se vyjádřili: 
Ing. S. Mrvka – tohle je jeden z materiálů, že nemáme problém s materiály, které jsou zpracovány 
uplně. Takto měl být připraven hned na začátku. Mě tam zaráží jedna věc, ještě jsem nezažil, že rada 

města něco podmíněně schválila, ještě než to projednala v zastupitelstvu, když to není v její 



 5 

kompetenci. Doufám, že pan starosta něco nepodepsal dřív, než se to projednalo v zastupitelstvu. To 
by se dostal do velkých problémů. 
Ing. J. Mlčák, MBA – mohu vás ujistit, že jsem nic nepodepsal, jsem si vědom svých pravomocí. 
JUDr. T. Vytiska – v návrhu usnesení je, že ZMě schvaluje doplněný materiál, ale ZMě přece 

schvaluje financování zakázky, ne materiál. Vypustit doplněný materiál.  
Ing. J. Mlčák, MBA – souhlasím, formulace je zavádějící. 

 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

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

přechodné období“ na období zakázky od 1.1.2021 do dne předcházejícího dni zahájení 
provozu dopravcem vybraným v rámci připravovaného otevřeného zadávacího řízení veřejné 
zakázky, nejdéle však do 31.12.2022 z rozpočtu města dle předloženého návrhu 

Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 23 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 434/24Z/2020  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

financování zakázky „Provozování městské hromadné dopravy v Jindřichově Hradci – 
přechodné období“ na období zakázky od 1.1.2021 do dne předcházejícího dni zahájení 
provozu dopravcem vybraným v rámci připravovaného otevřeného zadávacího řízení veřejné 
zakázky, nejdéle však do 31.12.2022 z rozpočtu města dle předloženého návrhu 

 

 
9. Základní rámec městské hromadné dopravy v Jindřichově Hradci pro zadání veřejné 
zakázky 
 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Miroslav Kadeřábek. 
 

K tomuto bodu se vyjádřili: 
Ing. S. Mrvka – neměl jsem s tímto materiálem až do důvodové zprávy žádný problém. V důvodové 
zprávě bylo uvedeno, že se posuzovalo, čím je dopravce vybaven? To zakázku šijeme někomu na 
míru?  

Ing. B. Komínek – vím, o čem mluvil pan místostarosta. Jsem rád, za brutto smlouvu. Je to 
budoucnost. Můžeme ovládat dopravce a ne, aby dopravce ovládal nás. Sčítací rámy jsou dobré. Kde 
lidi vystupují, jsme nevěděli. Co jsem zvažoval, tak ohledně toho pohonu. Vodíkový pohon stojí na 

zvážení. Budou se zřizovat nové vodíkové plničky. Jedna plnička by se mohla zřídit v J. Hradci. Chápu, 
že naftový pohon je levnější, pro životní prostředí už moc ne. Pokud napíšeme, že chceme jen naftový 
pohon na 10 let, omezujeme své možnosti. Navrhuji doplnění usnesení, soutěžit o vozový park na 
naftový pohon s možností v průběhu trvání smlouvy přejít na jiný zdroj pohonu dle dohody 
s dopravcem. EU to podporuje, nevíme, co nás čeká. Jen dotaz, rozsah +/- 30%. Myslím si, že by 
stačilo +/- 20%. Na zvážení, proč navyšujeme?  
PhDr. J. Burianová – chci se jen ujistit, že navýšení prostředků na MHD v J. Hradci pokryje výpadek 

objemu MHD zajišťované dosud krajem.  
Bc. M. Kadeřábek – ano, pokryje. Co se týče těch +/-30% navýšení, to jsme konzultovali, byl nám 
doporučen širší objem. Není důvod, že bychom to museli využít. Jen máme tu možnost. Co se týče 
vodíkového pohonu, mluvil jsem s panem Čajánkem z JHMD, chtějí se do toho pustit, ale otazník visí 
kdy a nás tlačí čas. Stejně jako u automobilů je cena trojnásobná. Dopravce, který bude vysoutěžen, 
není žádný preferován, samozřejmě promítne tuto záležitost do nabídkové ceny.  

 

Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
základní rámec městské hromadné dopravy v Jindřichově Hradci a vybraných místních částí 
pro zadání veřejné zakázky podle předloženého návrhu zejména: 

- základní rozsah 527 156 km +/- 30% 
- doba trvání zakázky 10 let 
- vozový park na naftový pohon s možností přejít na jiný zdroj pohonu v průběhu trvání 
smlouvy dle dohody s dopravcem 
- typ smlouvy "brutto" 
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Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém protinávrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 22 členů ZMě a 1 člen se zdržel.  
 
Usnesení číslo: 435/24Z/2020  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
základní rámec městské hromadné dopravy v Jindřichově Hradci a vybraných místních částí 
pro zadání veřejné zakázky podle předloženého návrhu zejména: 
- základní rozsah 527 156 km +/- 30% 
- doba trvání zakázky 10 let 
- vozový park na naftový pohon s možností přejít na jiný zdroj pohonu v průběhu trvání 

smlouvy dle dohody s dopravcem 
- typ smlouvy "brutto" 

 
10. Plán financování obnovy vodohospodářského majetku města Jindřichův Hradec – 
aktualizace 
 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Miroslav Kadeřábek. 

 

V 17:39 hod opustil jednání MUDr. T. Vyhlídka, MUDr. J. Kopřiva a MUDr. J. Rytíř. Přítomno 20 členů 
ZMě. V 17:41 hod se dostavil MUDr. J. Kopřiva a MUDr. T. Vyhlídka. Přítomno 22 členů ZMě. V 17:42 
hod opustil jednání ZMě JUDr. T. Vytiska. Přítomno 21 členů ZMě. V 17:43 hod opustil jednání Mgr. V. 
Burian. Přítomno 20 členů ZMě. V 17:49 hod se dostavili na jednání ZMě JUDr. T. Vytiska, Mgr. V. 
Burian a MUDr. J. Rytíř. Přítomno 23 členů ZMě.  
 

K tomuto bodu se vyjádřili: 
Ing. B. Komínek – dotace je dobrá, ale aby neměla vliv na stočné. Na to si dát pozor. 
Doc. RNDr. J. Pokorný, CSc. – kanalizace stárne rychleji, než obnovujeme. Musíme na to myslet. 
Nesmíme zapomenout na to, co nevidíme. 
Ing. J. Mlčák, MBA – schválený rozpočet by k tomu měl přispět.  
 

Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2021 až 2030. 

Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 22 členů ZMě a 1 člen ZMě nehlasoval. 
 
Usnesení číslo: 436/24Z/2020  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2021 až 2030. 

 

11. Návrh rozpočtového opatření č. 89/2020 - Stavební úpravy bytového domu čp. 56/V 
Jindřichův Hradec 

 
Materiál byl vyřazen z programu jednání.  
 
 

12. Prodej hrobky č. 103 - realizace  

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

1. schvaluje 

prodej hrobky č. 103, v odd. II. umístěné na městském hřbitově v Jindřichově Hradci, za kupní 
cenu 125 000,-- Kč manželům , bytem , 377 
01 Jindřichův Hradec.  
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Veškeré náklady se smlouvou spojené uhradí kupující. 
Kupní smlouva bude uzavřena dle předloženého návrhu. 

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

návrhem na usnesení souhlasilo 22 členů ZMě a 1 člen ZMě se zdržel. 
 
Usnesení číslo: 437/24Z/2020  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

prodej hrobky č. 103, v odd. II. umístěné na městském hřbitově v Jindřichově Hradci, za kupní 
cenu 125 000,-- Kč manželům , bytem , 377 
01 Jindřichův Hradec.  
Veškeré náklady se smlouvou spojené uhradí kupující. 

Kupní smlouva bude uzavřena dle předloženého návrhu. 
 

13. Odstoupení od kupní smlouvy - prodej pozemku p.č. 4007/3, obec i k.ú. Jindřichův 
Hradec 

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

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. ruší 
usnesení ZMě č.40/3Z/2019 ze dne 30.1.2019 

2. schvaluje 
odstoupení od Kupní smlouvy č. 149/2019 ze dne 11.9.2020 dle předloženého návrhu, a to z 
důvodu nezaplacení kupní ceny ve stanovené lhůtě 30ti dnů od podpisu smlouvy 

Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 22 členů ZMě a 1 člen ZMě nehlasoval. 
 
Usnesení číslo: 438/24Z/2020  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. ruší 

usnesení ZMě č.40/3Z/2019 ze dne 30.1.2019 

2. schvaluje 
odstoupení od Kupní smlouvy č. 149/2019 ze dne 11.9.2020 dle předloženého návrhu, a to z 
důvodu nezaplacení kupní ceny ve stanovené lhůtě 30ti dnů od podpisu smlouvy 

 
14. Smlouvy o bezúplatném převodu pozemků k.ú. Dolní Radouň, k.ú. Jindřichův Hradec od 
SPÚ – realizace 

 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk. 
 
V 17:52 hod opustila jednání ZMě M. Petrů. Přítomno 22 členů ZMě. 
 
K tomuto bodu se vyjádřili: 

Ing. S. Mrvka – chtěl bych pochválit OSM, konkrétně paní vedoucí odboru za odvedenou práci, má to 

přínos pro město. 
 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu pozemků č. 1013992017 mezi městem Jindřichův 
Hradec, Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 00246875 (nabyvatelem) a ČR 
Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ 01312774 
(převádějícím), na převod pozemků p.č. 3710/72, zahrada a p.č. 3710/71, zahrada, obec i 
k.ú. Jindřichův Hradec, dle předloženého návrhu 
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2. schvaluje 
uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu pozemků č. 1010992017 mezi městem Jindřichův 
Hradec, Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 00246875 (nabyvatelem) a ČR 
Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ 01312774 

(převádějícím), na převod pozemků p.č. 3946, vodní plocha, obec Jindřichův Hradec, k.ú. 
Dolní Radouň, p.č. 3849/2, trvalý travní porost, p.č. 3849/3, trvalý travní porost, p.č. 3858/1, 

trvalý travní porost, p.č. 3859/1, trvalý travní porost, p.č. 3859/3, trvalý travní porost, p.č. 
3859/4, trvalý travní porost, 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 22 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 439/24Z/2020  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu pozemků č. 1013992017 mezi městem Jindřichův 
Hradec, Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 00246875 (nabyvatelem) a ČR 
Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ 01312774 
(převádějícím), na převod pozemků p.č. 3710/72, zahrada a p.č. 3710/71, zahrada, obec i 
k.ú. Jindřichův Hradec, dle předloženého návrhu 

2. schvaluje 
uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu pozemků č. 1010992017 mezi městem Jindřichův 
Hradec, Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 00246875 (nabyvatelem) a ČR 
Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ 01312774 
(převádějícím), na převod pozemků p.č. 3946, vodní plocha, obec Jindřichův Hradec, k.ú. 
Dolní Radouň, p.č. 3849/2, trvalý travní porost, p.č. 3849/3, trvalý travní porost, p.č. 3858/1, 
trvalý travní porost, p.č. 3859/1, trvalý travní porost, p.č. 3859/3, trvalý travní porost, p.č. 

3859/4, trvalý travní porost, vše obec i k.ú. Jindřichův Hradec, dle předloženého návrhu 

 

15. Majetkoprávní vypořádání stavby „Účelová komunikace v k.ú. Buk u J. Hradce“ – 
- realizace  

 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk. 

 

V 17:55 hod se dostavila na jednání ZMě M. Petrů. Přítomno 23 členů ZMě. 
 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření kupní smlouvy mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec 

(jako kupujícím) a panem , , Jindřichův Hradec (jako prodávajícím) na 
pozemek p.č. 3542/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 131 m², obec Jindřichův 
Hradec, k.ú. Buk u Jindřichova Hradce, za celkovou kupní cenu 10 480 Kč, dle předloženého 
návrhu, 
- kupní cena bude hrazena z ORJ 39, 
- pozemek byl zaměřen geometrickým plánem č. 409-95/2020 

2. schvaluje 

uzavření kupní smlouvy mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec 

(jako kupujícím) a panem , , Jindřichův Hradec (jako 
prodávajícím) na pozemek p.č. 3258/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 425 m², 
obec Jindřichův Hradec, k.ú. Buk u Jindřichova Hradce, za celkovou kupní cenu 34 000 Kč, dle 
předloženého návrhu, 
- kupní cena bude hrazena z ORJ 39, 

- pozemek byl zaměřen geometrickým plánem č. 409-95/2020 

3. schvaluje 
uzavření kupní smlouvy mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec 
(jako kupujícím) a panem , , Jindřichův Hradec (jako 
prodávajícím) na pozemek p.č. 3224/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 107 m², 
obec Jindřichův Hradec, k.ú. Buk u Jindřichova Hradce, za celkovou kupní cenu 8 560 Kč, dle 
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předloženého návrhu, 
- kupní cena bude hrazena z ORJ 39, 
- pozemek byl zaměřen geometrickým plánem č. 409-95/2020 

4. schvaluje 
uzavření kupní smlouvy mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec 
(jako kupujícím) a panem  a , 

, Jindřichův Hradec (jako prodávajícími) na pozemek p.č. 3500/2, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 136 m², obec Jindřichův Hradec, k.ú. Buk u Jindřichova Hradce, za 
celkovou kupní cenu 10 880 Kč, dle předloženého návrhu, 
- kupní cena bude hrazena z ORJ 39, 
- pozemek byl zaměřen geometrickým plánem č. 409-95/2020 

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

návrhem na usnesení souhlasilo 23 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 440/24Z/2020  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření kupní smlouvy mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec 

(jako kupujícím) a panem , , Jindřichův Hradec (jako prodávajícím) na 

pozemek p.č. 3542/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 131 m², obec Jindřichův 
Hradec, k.ú. Buk u Jindřichova Hradce, za celkovou kupní cenu 10 480 Kč, dle předloženého 
návrhu, 
- kupní cena bude hrazena z ORJ 39, 
- pozemek byl zaměřen geometrickým plánem č. 409-95/2020 

2. schvaluje 
uzavření kupní smlouvy mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec 

(jako kupujícím) a panem , , Jindřichův Hradec (jako 
prodávajícím) na pozemek p.č. 3258/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 425 m², 
obec Jindřichův Hradec, k.ú. Buk u Jindřichova Hradce, za celkovou kupní cenu 34 000 Kč, dle 
předloženého návrhu, 
- kupní cena bude hrazena z ORJ 39, 
- pozemek byl zaměřen geometrickým plánem č. 409-95/2020 

3. schvaluje 

uzavření kupní smlouvy mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec 
(jako kupujícím) a panem , , Jindřichův Hradec (jako 
prodávajícím) na pozemek p.č. 3224/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 107 m², 
obec Jindřichův Hradec, k.ú. Buk u Jindřichova Hradce, za celkovou kupní cenu 8 560 Kč, dle 
předloženého návrhu, 
- kupní cena bude hrazena z ORJ 39, 

- pozemek byl zaměřen geometrickým plánem č. 409-95/2020 

4. schvaluje 
uzavření kupní smlouvy mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec 
(jako kupujícím) a panem  a , 

, Jindřichův Hradec (jako prodávajícími) na pozemek p.č. 3500/2, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 136 m², obec Jindřichův Hradec, k.ú. Buk u Jindřichova Hradce, za 
celkovou kupní cenu 10 880 Kč, dle předloženého návrhu, 

- kupní cena bude hrazena z ORJ 39, 
- pozemek byl zaměřen geometrickým plánem č. 409-95/2020 

 

 

V 18:00 hod starosta města Ing. J. Mlčák, MBA vyhlásil 15-ti minutovou přestávku. 
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16. Prodej pozemků určených územním plánem k bytové výstavbě v k.ú. Otín u J. Hradce – 
realizace záměru 

Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk. 

 
Návrh na usnesení:  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

prodej pozemku p.č. 788/3, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 758 m², 
obec Jindřichův Hradec, k.ú. Otín u Jindřichova Hradce, který nově vznikl na základě 
geometrického plánu č. 798-120/2008, , bytem , Jindřichův 
Hradec za celkovou kupní cenu 1.404.574,- Kč včetně DPH. 

Pokud nebude kupní smlouva s vybraným zájemcem z jakéhokoliv důvodu podepsána, 
schvaluje uzavření kupní smlouvy s dalším zájemcem dle pořadníku:  
 
1. , bytem  Jindřichův Hradec, za celkovou kupní cenu 
1.114.334,- Kč včetně DPH  
 
2. , bytem ., Jindřichův Hradec, za celkovou kupní 

cenu 935.372,- Kč včetně DPH. 

 
Kupní smlouva bude uzavřena dle schváleného vzoru. 

2. schvaluje 
prodej pozemku p.č. 788/4, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 779 m², 
obec Jindřichův Hradec, k.ú. Otín u Jindřichova Hradce, který nově vznikl na základě 
geometrického plánu č. 798-120/2008,  bytem , 

Loštice, za celkovou kupní cenu 1.215.164,- Kč včetně DPH.  
Pokud nebude kupní smlouva s vybraným zájemcem z jakéhokoliv důvodu podepsána, 
schvaluje uzavření kupní smlouvy s dalším zájemcem dle pořadníku: 
 
1.V , bytem , Jindřichův Hradec, za celkovou 
kupní cenu 1.177.069,- Kč včetně DPH 

 
2. ,  bytem , Jindřichův Hradec, za 
celkovou kupní cenu 1.028.280,- Kč včetně DPH. 
 

Kupní smlouva bude uzavřena dle schváleného vzoru. 

3. schvaluje 
prodej pozemku p.č. 788/5, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 971 m², 

obec Jindřichův Hradec, k.ú. Otín u Jindřichova Hradce, který nově vznikl na základě 
geometrického plánu č. 798-120/2008,  bytem , za 
celkovou kupní cenu 1.387.950,- Kč včetně DPH. 
 
Pokud nebude kupní smlouva s vybraným zájemcem z jakéhokoliv důvodu podepsána, 
schvaluje uzavření kupní smlouvy s dalším zájemcem dle pořadníku:  
 

1. , bytem , Rodvínov, za celkovou kupní cenu 1.262.300,- Kč 
včetně DPH. 
 
2. , bytem , Jindřichův Hradec, za 
celkovou kupní cenu 1.211.000,- Kč včetně DPH. 
 

Kupní smlouva bude uzavřena dle schváleného vzoru. 

4. schvaluje 
prodej pozemku p.č. 788/6, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 766 m², 
obec Jindřichův Hradec, k.ú. Otín u Jindřichova Hradce, který nově vznikl na základě 
geometrického plánu č. 798-120/2008,  bytem  Jindřichův 
Hradec za celkovou kupní cenu 1.342.798,- Kč včetně DPH. 
Pokud nebude kupní smlouva s vybraným zájemcem z jakéhokoliv důvodu podepsána, 

schvaluje uzavření kupní smlouvy s dalším zájemcem dle pořadníku:  
 
1.  bytem , Jindřichův Hradec, za celkovou kupní 
cenu 1.245.516,- Kč včetně DPH 
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2. , bytem , Jindřichův Hradec, za celkovou kupní cenu 
1.072.400,- Kč včetně DPH. 
 

Kupní smlouva bude uzavřena dle schváleného vzoru. 

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

návrhem na usnesení souhlasilo 23 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 441/24Z/2020  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
prodej pozemku p.č. 788/3, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 758 m², 

obec Jindřichův Hradec, k.ú. Otín u Jindřichova Hradce, který nově vznikl na základě 
geometrického plánu č. 798-120/2008, , bytem , Jindřichův 
Hradec za celkovou kupní cenu 1.404.574,- Kč včetně DPH. 
Pokud nebude kupní smlouva s vybraným zájemcem z jakéhokoliv důvodu podepsána, 
schvaluje uzavření kupní smlouvy s dalším zájemcem dle pořadníku:  
 
1. , bytem , Jindřichův Hradec, za celkovou kupní cenu 

1.114.334,- Kč včetně DPH  
 
2. , bytem , Jindřichův Hradec, za celkovou kupní 
cenu 935.372,- Kč včetně DPH. 
 
Kupní smlouva bude uzavřena dle schváleného vzoru. 

2. schvaluje 

prodej pozemku p.č. 788/4, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 779 m², 
obec Jindřichův Hradec, k.ú. Otín u Jindřichova Hradce, který nově vznikl na základě 
geometrického plánu č. 798-120/2008, , bytem  
Loštice, za celkovou kupní cenu 1.215.164,- Kč včetně DPH.  
Pokud nebude kupní smlouva s vybraným zájemcem z jakéhokoliv důvodu podepsána, 
schvaluje uzavření kupní smlouvy s dalším zájemcem dle pořadníku: 

 
1. , bytem , Jindřichův Hradec, za celkovou 
kupní cenu 1.177.069,- Kč včetně DPH 

 
2. , , bytem , Jindřichův Hradec, za 
celkovou kupní cenu 1.028.280,- Kč včetně DPH. 
 

Kupní smlouva bude uzavřena dle schváleného vzoru. 

3. schvaluje 
prodej pozemku p.č. 788/5, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 971 m², 
obec Jindřichův Hradec, k.ú. Otín u Jindřichova Hradce, který nově vznikl na základě 
geometrického plánu č. 798-120/2008,  bytem , za 
celkovou kupní cenu 1.387.950,- Kč včetně DPH. 
 

Pokud nebude kupní smlouva s vybraným zájemcem z jakéhokoliv důvodu podepsána, 
schvaluje uzavření kupní smlouvy s dalším zájemcem dle pořadníku:  
 
1. , bytem , Rodvínov, za celkovou kupní cenu 1.262.300,- Kč 
včetně DPH. 

 

2. , bytem , Jindřichův Hradec, za 
celkovou kupní cenu 1.211.000,- Kč včetně DPH. 
 
Kupní smlouva bude uzavřena dle schváleného vzoru. 

4. schvaluje 
prodej pozemku p.č. 788/6, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 766 m², 
obec Jindřichův Hradec, k.ú. Otín u Jindřichova Hradce, který nově vznikl na základě 

geometrického plánu č. 798-120/2008, , bytem , Jindřichův 
Hradec za celkovou kupní cenu 1.342.798,- Kč včetně DPH. 
Pokud nebude kupní smlouva s vybraným zájemcem z jakéhokoliv důvodu podepsána, 
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schvaluje uzavření kupní smlouvy s dalším zájemcem dle pořadníku:  
 
1. I , bytem ., Jindřichův Hradec, za celkovou kupní 
cenu 1.245.516,- Kč včetně DPH 

 
2. , bytem , Jindřichův Hradec, za celkovou kupní cenu 

1.072.400,- Kč včetně DPH. 
 
Kupní smlouva bude uzavřena dle schváleného vzoru. 

 

17. Prodej pozemku p.č. 4031/9, obec i k.ú. Jindřichův Hradec - záměr 

Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk. 

 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. neschvaluje 
záměr prodat pozemek p.č 4031/9, trvalý travní porost, o výměře 794 m², obec i k.ú. 
Jindřichův Hradec 

Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 23 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 442/24Z/2020  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. neschvaluje 
záměr prodat pozemek p.č 4031/9, trvalý travní porost, o výměře 794 m², obec i k.ú. 

Jindřichův Hradec 

 

18. Prodej pozemků p.č. 3831/1 a p.č. 3833, obec i k.ú. Jindřichův Hradec – záměr 

Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk. 

 
K tomuto bodu se vyjádřili: 

Ing. B. Komínek – v minulosti se to neprodávalo kvůli přístupu ostatních sousedů. Jestli je vhodné se 
zapojovat do vztahů těch lidí. 
Bc. R. Staněk – OSM provedl na místě šetření, sousedi mají možnost se přihlásit, není adresní záměr. 
Dle mých informací prý nemá problém. Zastupitelstvo pak bude schvalovat realizaci 
záměru. 
 
Návrh na usnesení:  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
záměr prodat část pozemku p.č. 3831/1, zahrada, o výměře cca 270m², obec i k.ú. Jindřichův 
Hradec za těchto podmínek: 
- obálkovou metodou za minimální nabídkovou cenu 875,-- Kč/m² včetně DPH 
- 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 

2. neschvaluje 
záměr prodat pozemek p.č. 3833, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 360 m2, obec i k.ú. 
Jindřichův Hradec 

Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 20 členů ZMě a 3 členové ZMě se zdrželi. 
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Usnesení číslo: 443/24Z/2020  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

záměr prodat část pozemku p.č. 3831/1, zahrada, o výměře cca 270m², obec i k.ú. Jindřichův 
Hradec za těchto podmínek: 

- obálkovou metodou za minimální nabídkovou cenu 875,-- Kč/m² včetně DPH 
- 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 

2. neschvaluje 
záměr prodat pozemek p.č. 3833, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 360 m2, obec i k.ú. 
Jindřichův Hradec 

 

19. Prodej části pozemku p.č. 2678/2, obec i k.ú. Jindřichův Hradec – záměr 

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

1. neschvaluje 
záměr prodat pozemek, ani jeho části, p. č. 2678/2, ostatní plocha, jiná plocha, obec i k.ú. 

Jindřichův Hradec 

Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 23 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 444/24Z/2020  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. neschvaluje 
záměr prodat pozemek, ani jeho části, p. č. 2678/2, ostatní plocha, jiná plocha, obec i k.ú. 
Jindřichův Hradec 

 

20. Prodej části pozemku p.č. 3699/1, obec i k.ú. J. Hradec - realizace záměru 

Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk. 
 

Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření Kupní smlouvy a dohody o zrušení předkupního práva jako práva věcného mezi 
městem Jindřichův Hradec, se sídlem Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec, IČ 00246875 (jako 

prodávající či oprávněný z předkupního práva) a společností Služby města Jindřichův Hradec 

s.r.o., se sídlem Jiráskovo předměstí 1007, Jindřichův Hradec III, 37701 Jindřichův Hradec, IČ 
26043335 (jako kupující či povinný z předkupního práva), za celkovou kupní cenu 281.325,- 
Kč včetně DPH. 
Smlouva bude uzavřena dle předloženého návrhu. 

Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 23 členů ZMě. 
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Usnesení číslo: 445/24Z/2020  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

uzavření Kupní smlouvy a dohody o zrušení předkupního práva jako práva věcného mezi 
městem Jindřichův Hradec, se sídlem Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec, IČ 00246875 (jako 

prodávající či oprávněný z předkupního práva) a společností Služby města Jindřichův Hradec 
s.r.o., se sídlem Jiráskovo předměstí 1007, Jindřichův Hradec III, 37701 Jindřichův Hradec, IČ 
26043335 (jako kupující či povinný z předkupního práva), za celkovou kupní cenu 281.325,- 
Kč včetně DPH. 
Smlouva bude uzavřena dle předloženého návrhu. 

21. Žádost o prodej části pozemku p.č. 3650/45, obec i 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. 3650/45, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře cca 

40 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 a 2 členové ZMě se zdrželi. 
 
Usnesení číslo: 446/24Z/2020  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. neschvaluje 

záměr prodat část pozemku p.č. 3650/45, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře cca 
40 m², obec i k.ú. Jindřichův Hradec 

 
 
22. Žádost o prodej pozemku p.č. 1342/4, obec i k.ú. Jindřichův Hradec - záměr  

 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk. 

 
K tomuto bodu se vyjádřili: 
Ing. S. Mrvka – proč bychom ho pronajímali? Dříve tam bylo ošklivé parkoviště. Je to součást parku.  
Bc. R. Staněk – pozemek je obehnán kamennou zdí.  
Ing. S. Mrvka – teď to využívá kdo?  
Bc. R. Staněk – je stále platná nájemní smlouva s manželi Vydrovými, ale od 1. 1. 2021 bude 
pronajímán p. Paclík-Nesnídalovou. Koupila nemovitost od manželů Vydrových. 

 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. neschvaluje 
záměr prodat pozemek p.č. 1342/4, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 44 m², obec i k.ú. 
Jindřichův Hradec 

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

návrhem na usnesení souhlasilo 23 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 447/24Z/2020  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. neschvaluje 
záměr prodat pozemek p.č. 1342/4, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 44 m², obec i k.ú. 
Jindřichův Hradec 
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23. Žádost o prodej pozemků p.č. 13/8 a p.č. 242/2, obec Jindřichův Hradec, k.ú. Dolní 
Skrýchov – záměr 

Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk. 

 
Návrh na usnesení:  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

přijetí záměru prodat pozemky p.č. 13/8, zahrada, o výměře 71 m², p.č. 242/2, zahrada, o 
výměře 378 m², obec Jindřichův Hradec, k.ú. Dolní Skrýchov za těchto podmínek: 
- za cenu 455 Kč/m² 
- žadatel má vyrovnány veškeré závazky vůči městu J. Hradec, jím zřízeným právnickým 

osobám a organizačním složkám, případně jsou závazky smluvně zajištěny a žadatel podmínky 
takové smlouvy plní 
- upozorňujeme, že v pozemcích je uloženo podzemní vedení NN, nadzemní vedení NN a 
plynovod STL 
- 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 30 dnů od podpisu smlouvy 

- na pozemky je uzavřena pachtovní a nájemní smlouva s 3 měsíční výpovědní lhůtou 

Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 21 členů ZMě a 2 členové ZMě se zdrželi. 
 
Usnesení číslo: 448/24Z/2020  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
přijetí záměru prodat pozemky p.č. 13/8, zahrada, o výměře 71 m², p.č. 242/2, zahrada, o 
výměře 378 m², obec Jindřichův Hradec, k.ú. Dolní Skrýchov za těchto podmínek: 
- za cenu 455 Kč/m² 
- žadatel má vyrovnány veškeré závazky vůči městu J. Hradec, jím zřízeným právnickým 
osobám a organizačním složkám, případně jsou závazky smluvně zajištěny a žadatel podmínky 

takové smlouvy plní 
- upozorňujeme, že v pozemcích je uloženo podzemní vedení NN, nadzemní vedení NN a 
plynovod STL 

- 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 30 dnů od podpisu smlouvy 

- na pozemky je uzavřena pachtovní a nájemní smlouva s 3 měsíční výpovědní lhůtou 

 

24. Směna pozemků v k.ú. Jindřichův Hradec – záměr 

Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk. 
 
K tomuto bodu se vyjádřili: 
Ing. S. Mrvka – získáváme zcelení pozemků a řeší se problémy, které tam dlouhodobě byly. 

Podpořím tento materiál. 
 
Návrh na usnesení:  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

záměr směnit část pozemku p.č. 1536, zahrada, o výměře cca 181 m² a pozemek p.č. 1537, 
ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 358 m², vše obec i k.ú. Jindřichův Hradec ve vlastnictví 
města za pozemek p.č. 1532, zahrada, o výměře 474 m², obec i k.ú. Jindřichův Hradec ve 
vlastnictví pana , , Říčany za těchto podmínek: 
 
- cena směňovaných pozemků bude stanovena znalecký posudkem 
- žadatel uhradí rozdíl v hodnotě vzájemně směnovaných pozemků 

- žadatel uhradí 1/2 nákladů se smlouvou spojených (geometrický plán, znalecký posudek, 
kolek) 
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- součástí směny je část oplocení 
- žadatel má 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 

- město Jindřichův Hradec má právo od smlouvy odstoupit v případě, že rozdíl v hodnotě 
vzájemně směňovaných pozemků a náklady se smlouvou spojené nebudou uhrazeny včas a 

řádně 
- rozdíl v hodnotě vzájemně směňovaných nemovitostí bude uhrazen do 30 ti dnů od podpisu 
smlouvy 
- výměra směňované části pozemku p.č. 1536, obec i k.ú Jindřichův Hradec bude upřesněna 
geometrickým plánem  
- pozemky p.č. 1536 a p.č. 1537 budou zatíženy služebností bezúplatného užívání pozemku za 

účelem provádění oprav, údržby a rekonstrukce opěrných zdí ve vlastnictví města 

Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 22 členů ZMě a 1 člen ZMě se zdržel. 
 
Usnesení číslo: 449/24Z/2020  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

záměr směnit část pozemku p.č. 1536, zahrada, o výměře cca 181 m² a pozemek p.č. 1537, 
ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 358 m², vše obec i k.ú. Jindřichův Hradec ve vlastnictví 
města za pozemek p.č. 1532, zahrada, o výměře 474 m², obec i k.ú. Jindřichův Hradec ve 
vlastnictví pana ,  Říčany za těchto podmínek: 
 
- cena směňovaných pozemků bude stanovena znalecký posudkem 

- žadatel uhradí rozdíl v hodnotě vzájemně směnovaných pozemků 
- žadatel uhradí 1/2 nákladů se smlouvou spojených (geometrický plán, znalecký posudek, 
kolek) 
- součástí směny je část oplocení 
- žadatel má 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 
- město Jindřichův Hradec má právo od smlouvy odstoupit v případě, že rozdíl v hodnotě 
vzájemně směňovaných pozemků a náklady se smlouvou spojené nebudou uhrazeny včas a 
řádně 
- rozdíl v hodnotě vzájemně směňovaných nemovitostí bude uhrazen do 30 ti dnů od podpisu 

smlouvy 
- výměra směňované části pozemku p.č. 1536, obec i k.ú Jindřichův Hradec bude upřesněna 

geometrickým plánem  
- pozemky p.č. 1536 a p.č. 1537 budou zatíženy služebností bezúplatného užívání pozemku za 
účelem provádění oprav, údržby a rekonstrukce opěrných zdí ve vlastnictví města 

 

25. Nabídka na odkoupení pozemku p.č. 302/2 k.ú. Dolní Pěna + dohoda o narovnání 

Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk. 
 

K tomuto bodu se vyjádřili: 
Ing. S. Mrvka – my jsme samozřejmě hodně zvažovali, zda podpořit tento materiál. Nepodpoříme. 
Některé firmy budou potřebovat tento prostor. Já jsem byl zásadně proti tomu, aby se vycouvalo ze 
soudního sporu. Byla tam větší šance než 50% v soudním sporu zvítězit. Sloužil to jako veřejný 
prostor. Je to klasický spekulativní nákup.  

Ing. J. Chalupský – souhlasím s Ing. Mrvkou, ale problém vznikl právě za vedení Ing. Mrvky, kdy si 

nechali prodat pozemek pod točnou. Ale nesouhlasím s cenou. Je vysoká, kterou nejsem schopen 
obhájit. Původně byl majetkem ÚZSVM. Když se zbavuje majetku, primárně převádí pozemky na obce. 
Město údajně pomohlo vyndat pozemek vyndat na „světlo světa“. Kdyby s ním nikdo nic neřešil, tak 
tam je pořád točna a nic se dít nebude. Pak to dopadlo tak, že vlastníkem je p. Georgiev. Celou dobu 
říkáme, že se nenecháme tlačit do kouta a pak najednou, že pozemek koupíme. Je důležité, pro kolik 
lidí tuto investici děláme. Jsou to jednotky lidí, kteří využívají tento autobus. Jsme schopni udělat 
alternativu. Točna u hřbitova. Muselo by se to dodělat osvětlení. Firmy odmítly se jakkoli participovat 

na této akci. Když se firmy nechtějí podílet, tak proč by město mělo vynaložit tak velké finanční 
prostředky. Přes cestu jsou další pozemky, prostor pro velkou halu. 
Mgr. V. Burian – v podstatě bylo řečeno vše. Cena je přemrštěná. Kolega Mgr. O. Pumpr má dotaz, 
proč se město neúčastní aukcí? Kde je problém? 
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Bc. R. Staněk – je to v rychlosti, cena limitu, za kterou jsme ochotni to koupit. To rozhodnutí musí 
učinit úzké vedení města, cena musí být tajná, aby se ji nedozvěděla protistrana, a v tom spatřuji ten 
problém. Tento problém mají i ostatní města. 
MUDr. J. Rytíř – je to čistá spekulace s prodejem pozemku. Jaké budou následky, když se nekoupí 

pozemek?  
Ing. J. Mlčák, MBA – město by si každý příhoz musel nechat schválit minimálně radou, a to je 

technicky nemožné.  
JUDr. T. Vytiska – město se účastnilo aukce, kdy byl stanoven limit. Jde to, ale musí se lidi chovat 
vstřícně k městu. Jedním zájmem města zajistit dopravu občanů do zaměstnání a druhý zájem je, 
abychom se nenechali tlačit do kouta. 
Ing. J. Mlčák, MBA – tím, že jsme tam zastávku zrušili, to jen z toho důvodu, abychom nezvyšovali 
finanční prostředky.  

Ing. B. Komínek – Ing. Chalupský řekl, že město vyndalo pozemek na svět. Byl tlak firem a lidí, 
abychom tu plochu pro MHD zlepšili. Snažili jsme se domluvit na ÚZSVM, abychom měli možnost 
upravit plochu. Požádali jsme, že bychom odkoupili pozemek. ÚZSVM začal prodej řešit dražbami. 5. 
12. 2019 měla proběhnout dražba a my jsme diskutovali, zda do dražby jít. Firma HUSKY měla stavět 
novou halu, měla jít do dražby a ať se město do dražby nehlásí. Nakonec se nezúčastnili, dostavil se 
pan Georgiev, který zjistil, že tam je jediný, tak to takhle dopadlo.  
Ing. J. Chalupský – někdo mi říkal, že autobus nemůže couvat.  

Ing. B. Komínek – autobus nesmí couvat, pokud má cestující.  
JUDr. J. Říhová – částka 260 tis. Kč byla za 11 měsíců bezdůvodné obohacení, to bylo do února a od 

té doby to narostlo na 400 tis. Kč. Točna u hřbitova je provizorní řešení. Ubrala se parkovací místa. 
Řeší se cena, ale neřeší se, že se jedná o veřejnou službu, kdy i do všech místních částí jezdí 
zaměstnanci a nikdo se na vybudování zastávek nepodílí. Nejsou k dispozici žádné vhodné pozemky. 
Bylo jednáno s firmou Koller o odkupu pozemku, ale bylo zjištěno, že jsou zatíženy věcným 
břemenem. Pak další náklady jsou v osvětlení, když by zaměstnanci docházeli od hřbitova do místních 

firem.  
Ing. J. Mlčák, MBA – další aspekt je pokračující cyklostezka, která by tím byla zablokována.  
Ing. J. Chalupský – jak je možné, že jsme stále používali točnu 11 měsíců, když se změnil majitel. 
Proč se nejednalo hned s majitelem?  
Ing. J. Mlčák, MBA – když jsem nastoupil do funkce starosty, tak od března probíhal soudní spor a tu 
ztrátu majitel požadoval.   

Ing. S. Mrvka – jedná se o definici pozemku. Byl to veřejný prostor, který sloužil k veřejnému účelu. 
Na základě toho jsme šli do soudního sporu. 
Ing. J. Mlčák, MBA – probíhají 2 soudní spory. Jeden o zaplacení peněz za neoprávněné využívání 
pozemku a další spor o uznání pozemku jako veřejného prostoru.  
Ing. J. Chalupský – zda by nebylo možné domluvit se s dopravcem využít menší autobus.  
Ing. B. Komínek – p. Georgiev to kupoval s tím, že tam je točna MHD a VLD. 

Ing. J. Mlčák, MBA – ano to je pravda, ale není tam žádná podmínka, že by s tím měl nějak 

pracovat.  
 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření kupní smlouvy a dohody o narovnání mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 

135/II, Jindřichův Hradec (jako kupujícím) a ,  190 00 
Praha 9 - Prosek (jako prodávajícím) dle předloženého návrhu, za celkovou kupní cenu 
3.003.750,- Kč.  
Kupní cena bude hrazena z ORJ 39 - schváleného rozpočtu pro rok 2021. 

Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 7 členů ZMě, proti 6 členů ZMě a 10 členů ZMě se zdrželo. 
 
NEBYLO PŘIJATO ŽÁDNÉ USNESENÍ. 

 

26. Nabídka ke koupi pozemku p.č. 2153, obec Jindřichův Hradec, k.ú. Radouňka – realizace 

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

Mgr. V. Burian – zcelení pozemků je dobré. Město by se mělo chovat jako dobrý hospodář, tady je to 
přesně šance. Mělo by se jednat o cenu za 29 Kč/m2. Předkládá protinávrh: 
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Zastupitelstvo města po projednání: 
1. pověřuje 

 odbor správy majetku města k vyjednávání o snížení kupní ceny předmětné nemovité věci, 
 pozemek parc. č. 2153 k.ú. Radouňka 

 
Ing. S. Mrvka – v tomhle okamžiku musím souhlasit s p. Staňkem, že na minulém zasedání nebylo 

přijato žádné usnesení, proto je tu materiál znovu. Jediná změna je, že je dostatek koaličních 
partnerů. Tady není hlavní problém cena, kdyby to byl dobrý pozemek. Setkal jsem se s 2 
projektanty, aby mi vysvětlili všechny náležitosti ohledně vysokého napětí, ochranných pásem. Zda je 
tam nějaká šance přeložení sítí. Tento pozemek je v rezervě. V současné době připravujeme revizi 
územního plánu, nenašel jsem tam změnu ohledně tohoto pozemku. Nevíme, zda tento pozemek 
nebude vyjmut.  

Ing. L. Votava, Ph.D. – mluvil jsem s prodávajícím, proč to prodává městu. Z filozofických důvodů 
chce, aby to nekoupil nějaký spekulant.  
Bc. R. Staněk – jedná se o výhodnou nabídku pro město. Jednalo se o ceně a prodávající trvá na 33 
Kč/m2. Není to cena přehnaná. 
Ing. J. Chalupský – tlačit cenu níže bude spíše na škodu obchodu.  
JUDr. T. Vytiska – ceny nemovitostí stoupají, cena je nízká.  
Mgr. V. Burian – jedná se o 97 tis. Kč, to není málo. Ve velké části pozemků jsou uloženy inženýrské 

sítě.   
MUDr. J. Rytíř – v případě, že projde protinávrh, tak ušetřené peníze bych poslal St. Martinovu.  

Mgr. V. Burian – děkuji za návrh MUDr. J. Rytíře. 
 
Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém protinávrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 7 členů ZMě, proti 7 členů ZMě a 9 členů ZMě se zdrželo. 
 

Protinávrh nebyl přijat. 
 
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, o 
výměře 24 572 m², obec Jindřichův Hradec, k.ú. Radouňka, dle předloženého návrhu kupní 
smlouvy, za celkovou kupní cenu 810 876 Kč  
- kupní cena bude hrazena z ORJ 39 ze schváleného rozpočtu pro rok 2021 

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

návrhem na usnesení souhlasilo 16 členů ZMě, proti 2 členové ZMě a 5 členů ZMě se 
zdrželo. 
 
Usnesení číslo: 450/24Z/2020  
 
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, o 
výměře 24 572 m², obec Jindřichův Hradec, k.ú. Radouňka, dle předloženého návrhu kupní 
smlouvy, za celkovou kupní cenu 810 876 Kč  
- kupní cena bude hrazena z ORJ 39 ze schváleného rozpočtu pro rok 2021 

 

27. Nabídka na odkoupení pozemku p.č. 227/15 v k.ú. Dolní Skrýchov od Státního statku 
Jeneč s.p. 

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

1. neschvaluje 
odkoupení pozemku p.č. 227/15, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 17 m2, obec 
Jindřichův Hradec, k.ú. Dolní Skrýchov 
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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: 451/24Z/2020  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. neschvaluje 

odkoupení pozemku p.č. 227/15, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 17 m2, obec 
Jindřichův Hradec, k.ú. Dolní Skrýchov 

 

28. Kalkulace cen pro vodné a stočné pro rok 2021 - ČEVAK a.s. 

Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk. 
 

V 19:45 hod opustil jednání ZMě MUDr. J. Rytíř. Přítomno 22 členů ZMě. V 19:47 hod se dostavil na 
jednání ZMě MUDr. J. Rytíř. Přítomno 23 členů ZMě.V 19:48 hod opustil jednání ZMě MUDr. T. 
Vyhlídka. Přítomno 22 členů ZMě. V 19:50 hod se dostavil na jednání ZMě MUDr. T. Vyhlídka. 
Přítomno 23 členů ZMě.  

 
Návrh na usnesení:  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. bere na vědomí 

schválenou cenu vodného a stočného pro rok 2021. 

Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 23 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 452/24Z/2020  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. bere na vědomí 

schválenou cenu vodného a stočného pro rok 2021. 

 

29. Prominutí úhrady nájemného v souvislosti s koronavirovou epidemií 

Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk. 

 
K tomuto bodu se vyjádřili: 
Ing. S. Mrvka – tento materiál podpoříme, je logické, že jednotlivé provozovny jsou na tom špatně. 
V 1. vlně byli podpořeni živnostníci symbolickým způsobem, je škoda, že teď nebyli. Dle finančních 
nákladů to pro město nebylo devastující. Pokud bychom nekoupili pozemek a dali to živnostníkům, 
udělali bychom líp.  
Ing. J. Chalupský – v komerční sféře solidní majitel objektů odpustil za 1 měsíc nájem. Jsem fakt 

překvapen, že Ing. Mrvka má najednou péči o podnikatele.  
Ing. S. Mrvka – COVID v roce 2010, 2011, 2012 nebyl. Takové omezení nikdy nebylo jako v letošním 
roce. Teď je nutné hledat nějaké nové přístupy. Mluvím o malých provozovnách, kteří si vydělávají 
sami na sebe, nemají zaměstnance.  
Ing. J. Chalupský – když se podíváte na ruch na náměstí za poslední roky, tak v tom se nic nemění. 
Je to stejné, i když nebyl COVID.  

Ing. S. Mrvka – co se týká náměstí, tak byla nutná dohoda 5 stran, musel se najít kompromis. Chtěl 

jsem říct, že mimořádná doba si žádá mimořádná opatření.  
Ing. J. Mlčák, MBA – v 1. vlně stát zaspal, teď už nějaké kompenzace má připravené, samozřejmě 
OSVČ jsou na tom nejhůře. 
 
Návrh na usnesení:  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

nájemcům dle předloženého seznamu (příloha č. 1), prominout úhradu nájemného z 
prostor/provozoven/pozemků, které jsou ve vlastnictví města Jindřichův Hradec, dle platně 
uzavřených nájemních smluv, ve výši dle předloženého návrhu. 
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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: 453/24Z/2020  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

nájemcům dle předloženého seznamu (příloha č. 1), prominout úhradu nájemného z 
prostor/provozoven/pozemků, které jsou ve vlastnictví města Jindřichův Hradec, dle platně 
uzavřených nájemních smluv, ve výši dle předloženého návrhu. 

 
30. Dotační programy města na rok 2021 a vyhlášení prvních výzev v rámci dotačních 
programů města 

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

1. schvaluje 

„Dotační program města Jindřichův Hradec na podporu sportu“ a vyhlášení první výzvy v rámci 
Dotačního programu na rok 2021 podle předloženého návrhu 

2. schvaluje 
„Dotační program města Jindřichův Hradec na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže“ a 
vyhlášení první výzvy v rámci Dotačního programu na rok 2021 podle předloženého návrhu 

3. schvaluje 
„Dotační program města Jindřichův Hradec na podporu kultury a zájmové činnosti“ a vyhlášení 

první výzvy v rámci Dotačního programu na rok 2021 podle předloženého návrhu 

4. schvaluje 
"Dotační program města Jindřichův Hradec na podporu obnovy kulturního dědictví" a vyhlášení 
první výzvy v rámci Dotačního programu na rok 2021 podle předloženého návrhu 

5. schvaluje 
"Dotační program města Jindřichův Hradec na podporu sociální oblasti" a vyhlášení první 

výzvy v rámci Dotačního programu na rok 2021 podle předloženého návrhu 

Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 22 členů ZMě a 1 člen nehlasoval. 
 
Usnesení číslo: 454/24Z/2020  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
„Dotační program města Jindřichův Hradec na podporu sportu“ a vyhlášení první výzvy v rámci 
Dotačního programu na rok 2021 podle předloženého návrhu 

2. schvaluje 
„Dotační program města Jindřichův Hradec na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže“ a 
vyhlášení první výzvy v rámci Dotačního programu na rok 2021 podle předloženého návrhu 

3. schvaluje 

„Dotační program města Jindřichův Hradec na podporu kultury a zájmové činnosti“ a vyhlášení 
první výzvy v rámci Dotačního programu na rok 2021 podle předloženého návrhu 

4. schvaluje 
"Dotační program města Jindřichův Hradec na podporu obnovy kulturního dědictví" a vyhlášení 
první výzvy v rámci Dotačního programu na rok 2021 podle předloženého návrhu 

5. schvaluje 

"Dotační program města Jindřichův Hradec na podporu sociální oblasti" a vyhlášení první 
výzvy v rámci Dotačního programu na rok 2021 podle předloženého návrhu 
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31. Diskuse + interpelace členů ZMě 
 
V diskuzi vystoupili:  
Ing. S. Mrvka – předseda představenstva společnosti Teplospol. Předložil informace o činnosti 

společnosti (viz. příloha). Žádá zastupitelstvo a město, že pokud se bude provádět rekonstrukce 
objektů, tak ať není napojení na centrální vytápění. 

Ing. J. Mlčák, MBA – informuje ohledně situace s epidemií na Jindřichohradecku.  
JUDr. T. Vytiska – co jsou ti pacienti? To jsou nemocní, nakažení?  
Ing. J. Mlčák, MBA – to jsou nově zjištění, že mají COVID. 
 
 
32. Závěr 

 
PhDr. J. Burianová – provedla kontrolu usnesení jako mluvčí návrhové komise. Byly provedeny tyto 
změny u 3,5,9,11,25,26. U bodu č. 3 byl upraven program jednání, vyřazen bod č. 11, u bodu č. 5 byl 
schválen protinávrh Ing. B. Komínka. U bodu č. 9 byl schválen protinávrh Ing. B. Komínka. U bodu č. 
25 nebylo přijato žádné usnesení a u bodu č. 26 nebyl přijat protinávrh Mgr. V. Buriana a bylo 
schváleno usnesení v původním znění. Ostatní usnesení byla schválena tak, jak byla předložena.  
 

                                                                                                                                    
24. zasedání Zastupitelstva města J. Hradec bylo skončeno v 20:15 hodin. 

 
 
 
 
 

                                                                                      Ing. Jan Mlčák, MBA 
                                                                                            starosta města 
 
 
 
 

 
Ověřovatelé:   Mgr. Vladislav Burian      …………………………… 
  
                     datum ověření zápisu                                      …………………………… 
 
 

 

  Petr Spatzierer            …………………………… 
 
                      datum ověření zápisu                                        .………………………….. 
 
 
 
 

Zapsala: I. Korandová 
V Jindřichově Hradci dne 16. prosince 2020 




