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  ZZ   ÁÁ   PP   II   SS   
 

z  2 5 .  z a s e d á n í  Z a s t u p i t e l s t v a  m ě s t a  J i n d ř i c h ů v  H r a d e c ,  
k t e r é  s e  u s k u t e č n i l o  d n e  

2 7 .  l e d n a  2 0 2 1  
prostřednictvím videokonference od 16.00 hod. 

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

Přítomno:                                                  26  členů ZMě 
Nepřítomno:                                               0  členové ZMě 
Omluveni:                                                  1  člen 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 24. 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:  

Mgr. Ondřej Pumpr - mluvčí 
Ing. Libor Votava, Ph.D. 
MUDr. Jaromír Kopřiva 
 
ověřovatele zápisu ve složení:  

Ing. Petra Blížilová 
Bc. Milan Urbanec 

 
Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 26 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 455/25Z/2021 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
návrhovou komisi ve složení:  
Mgr. Ondřej Pumpr - mluvčí 
Ing. Libor Votava, Ph.D. 
MUDr. Jaromír Kopřiva 
 

ověřovatele zápisu ve složení:  
Ing. Petra Blížilová 
Bc. Milan Urbanec 

 
3. Schválení předloženého programu 
 
Materiál uvedl starosta města Ing. Jan Mlčák, MBA.  

 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
předložený program jednání 
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Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 26 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 456/25Z/2021  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

předložený program jednání 
 
 
4. Návrh na poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Jindřichův Hradec 
 

Materiál uvedl starosta města Ing. Jan Mlčák, MBA.  
 
K tomuto bodu se vyjádřili: 
PhDr. J. Burianová – předložený materiál obsahuje jak schválené, tak neschválené dotační projekty. 
Požaduji doplnit materiál o předpokládané celkové náklady projektů a procentuální výši podpory města, 
abychom věděli, který projekt podporujeme z 50% a který z 90%. A také navrhuji hlasovat odděleně po 

jednotlivých bodech, ne o celku.  
Ing. J. Mlčák, MBA – navrhoval jsem hlasovat po jednotlivých bodech. Doplnit materiál lze o 
požadované informace, ale museli bychom materiál odložit.   
PhDr. J. Burianová – nemusí se doplnit hned, ale stačí předložit na dalším zastupitelstvu.  

Ing. S. Mrvka – vím, že na individuální dotace není právní nárok. Vždy jsem prosazoval, aby tyto dotace 
byly schvalovány současně s rozpočtem města, aby nebyli žadatelé znevýhodněni. Jelikož nejsou 
vytvořena pravidla pro individuální dotace, tak nemáme se podle čeho řídit. Pokud jsou vyjmuty 

z rozpočtu, tak by měla být stanovena jasná pravidla, aby žadatelé věděli, co je čeká. A když nedostanou 
nic, tak aby věděli, proč. Souhlasím s hlasováním odděleně a určitě se k určitým věcem rozvine diskuze. 
Na stránkách města ohledně dotačních principů je uvedeno, že cílem poskytování dotací z rozpočtu města 
je podpora aktivit FO či PO a jejich iniciativ, které slouží k uspokojování potřeb obyvatel, města a k 
reprezentaci města v ČR a zahraničí, jakož i podpora kulturního a historického dědictví. Pak v návrhu 
strategického plánu je uvedeno, vytvoření prostoru pro moderní pojetí kulturních zařízení ve smyslu 
propojování různých oblastí a jejich podpora městem a indikátorem je počet podpořených žádostí. Když si 

vedle sebe položím všechny tyto dokumenty a návrh pravidel, který si schválila komise, že společným 
cílem jsou investice trvalého charakteru, pro občany hmatatelné s vysokým přínosem nebo akce, které 
město nemůže z různých důvodů organizovat samo, tak na základě těchto dokumentů bych se neodvážil 
některé dotace k tomuto přiřadit. Vycházel bych z toho, že nebude podpořena většina nebo musí být 
podpořeny nějakým způsobem všechny projekty. U některých žádostí jsem musel pátrat, o co se jedná. 
Pokud nepodpoříme např. Jiholen, tak chápu, že ty akce, když je nepodpoříme v dotačním titulu, tak je 

bude organizovat město samo. Z mého pohledu je to velmi nešťastný způsob rozdělování individuálních 

dotací. Žadatelé, kteří nedostanou dotaci, tak by jim mělo být sděleno, z jakého důvodu nedostanou nic.  
Ing. J. Mlčák, MBA – pravidla pro poskytování dotací byla schválena dle 18. 12. 2020. Když byly 
individuální dotace součástí rozpočtu, tak žadatelé měli vyšší šanci se domáhat právně.  
Ing. S. Mrvka – já jsem mluvil pouze o individuálních dotacích, že u nich nejsou pravidla. A pokud jsou 
individuální dotace odděleny, tak by měly mít svá pravidla.  
Ing. J. Mlčák, MBA – žadatelé budou samozřejmě obeznámeni. A akce můžou uspořádat, město nebude 

bránit. 
JUDr. T. Vytiska – PhDr. Burianová chtěla doložit výši nákladů a % účast města, souhlasím 
s požadavkem, ale nepodala návrh na odložení. A pokud by se tento bod odložil na další zasedání, byl by 
to problém pro žadatele?  
Ing. J. Mlčák, MBA – bylo by dobré to projednat co nejdříve.  
JUDr. T. Vytiska – výše nákladů a % podíl města mělo být součástí materiálu. Jsou to důležité údaje pro 
rozhodnutí. Odložit materiál si myslím, že by neměl být takový problém.  

Mgr. V. Burian – je důležité vědět, kolik procent z celkových nákladů je požadovaná dotace. Oslovil 
někdo starostku ze St. Martinova, že si můžou požádat?  
Ing. J. Mlčák, MBA – to je úplně něco jiného. Pro St. Martinov to byl vždy dar, mohou si požádat 
kdykoli.  

Ing. B. Komínek – navrhuji odložit tento materiál na další zasedání ZMě.  
Mgr. O. Pumpr – materiál by měl obsahovat kompletní informace včetně celkových nákladů a 

procentuální účasti. Vyžádal jsem si na úřadě jednotlivé žádosti. Vše mi bylo předloženo. Měly by být 
automaticky součástí materiálu.  
PhDr. J. Burianová – souhlasím s protinávrhem Ing. B. Komínka. 
Ing. S. Mrvka – poznámka u hasičů, že 3 roky nesmí žádat, tak bych tuto poznámku vypustil.  
Ing. J. Mlčák, MBA – poznámka byla doplněna na žádost žadatele.  
 
Protinávrh Ing. B. Komínka:  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. odkládá  



 3 

předložený materiál 
2. požaduje 

 doplnit vyčíslení celkových nákladů projektů a % podíl města 
 

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

protinávrhem na usnesení souhlasilo 14 členů ZMě a 12 členů ZMě se zdrželo. 
 
Usnesení číslo: 457/25Z/2021  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. odkládá  
předložený materiál 

2. požaduje 
 doplnit vyčíslení celkových nákladů projektů a % podíl města 

 
 
5. Rozpočtová opatření schválená radou města 
 

Materiál uvedl starosta města Ing. Jan Mlčák, MBA.  
 
K tomuto bodu se vyjádřili: 
Ing. B. Komínek – RO č. 1/2021 navýšení JHTV hned začátkem ledna. Mohlo se to zahrnout do 

rozpočtu. Věděli jsme to určitě dopředu.  
Ing. J. Mlčák, MBA – vyzývali jsme žadatele, aby předložil žádost, ale obdrželi jsme velmi pozdě. 
JUDr. J. Říhová – obdrželi jsme 9. 12. 2020 a nebylo možné již zahrnout do rozpočtu. 

 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. bere na vědomí 
- rozpočtová opatření č. 89, 92, 93, 94, 95 a 96/2020, která schválila Rada města Jindřichův 
Hradec  

- rozpočtová opatření č. 1, 2 a 3/2021, která schválila Rada města Jindřichův Hradec. 
 
Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 26 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 458/25Z/2021  

 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. bere na vědomí 

- rozpočtová opatření č. 89, 92, 93, 94, 95 a 96/2020, která schválila Rada města Jindřichův 
Hradec  
- rozpočtová opatření č. 1, 2 a 3/2021, která schválila Rada města Jindřichův Hradec. 

 

 
6. Žádost o prodej části pozemku p.č. 41/1, obec Jindřichův Hradec, k.ú. Buk u Jindřichova 
Hradce - záměr 
 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk. 
 
K tomuto bodu se vyjádřili: 

JUDr. T. Vytiska – jak dlouho je pozemek oplocen? Pokud je oplocen 10 let, tak charakteristika 
veřejného prostranství ztrácí význam. A že se neprodává veřejné prostranství, tak to není pravda.  
Bc. R. Staněk – bohužel, nemáme informaci, jak dlouho je pozemek oplocen. Dle fotografií, plot je 
dobrý, nebude tam dlouho. Těchto pozemkových věcí se řeší hodně. Byly výjimky, kdy se veřejné 

prostranství prodalo. V naprosté většině se veřejné prostranství ale neprodává. Nezamezíme mu přístup 
do domu. Nechceme, aby se žádosti na odkup veřejného prostranství množily.  

Mgr. V. Burian – asi nebude problém zjistit, jak dlouho je plot. Souhlasím s Bc. Staňkem, že by se 
mohly začít množit žádosti o odkup. Pokud je to déle 10 let, je otázka, koho je vlastně ten majetek.  
Ing. J. Chalupský – přece když si někde něco oplotím, tak automaticky se po nějaké době nestávám 
vlastníkem.  
JUDr. T. Vytiska – pan senátor má pravdu, že pokud si něco oplotím, tak to není automaticky moje. Ale 
pokud je něco dlouhodobě oploceno, tak ztrácí význam veřejného prostranství.  
Ing. L. Votava, Ph.D. – proč se to pronajmulo a oplotilo?  

Bc. R. Staněk – za mého působení se smlouva o nájmu neuzavírala.  
Ing. L. Votava, Ph.D. – nejde mi o datum, ale zda je běžné, že si někdo pronajme veřejné prostranství.  
Bc. R. Staněk – občas je pronajímáno veřejné prostranství. Můžeme vyzvat žadatele, aby plot odstranil.  
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Ing. S. Mrvka – nájemní smlouva není uzavřená?  
Bc. R. Staněk – nájemní smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.  
 
Návrh na usnesení:  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. neschvaluje 

záměr prodat část pozemku p.č. 41/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře cca 230 m², 
obec Jindřichův Hradec, k.ú. Buk u Jindřichova Hradec 

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

 

NEBYLO PŘIJATO ŽÁDNÉ USNESENÍ. 
 
 
7. Nabídka ke koupi pozemku p.č. 4048, obec i k.ú. Lodhéřov - realizace 

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

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. neschvaluje 

koupi pozemku p.č. 4048, trvalý travní porost, o výměře 3 318 m², obec i k.ú. Lodhéřov 
 
Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 26 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 459/25Z/2021  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. neschvaluje 

koupi pozemku p.č. 4048, trvalý travní porost, o výměře 3 318 m², obec i k.ú. Lodhéřov 
 
 
8. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2021 - Služby města Jindřichův Hradec 

s.r.o. 
 

Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk. 
 
K tomuto bodu se vyjádřili: 
JUDr. T. Vytiska – jak dopadlo vyúčtování dotace za předchozí rok?  
Ing. J. Mlčák, MBA – v roce 2020 došlo k navýšení mezd, energií aj. Společnost bude informovat o 

čerpání rozpočtu, a pokud nevyčerpá, dotace bude vrácena, či část dotace na 4. Q nebude vyplacena.  
JUDr. T. Vytiska – tyto informace by měly být součástí materiálu.  
Ing. S. Mrvka – největší navýšení půjde do lesů. Nikdo nedokáže říct, jak dlouho bude omezen provoz 
bazénu a stadionu.  
Ing. J. Mlčák, MBA – částka byla schválena při sestavování rozpočtu.  
 
Návrh na usnesení:  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se společností Služby města Jindřichův 
Hradec s.r.o., IČ: 26043335, se sídlem Jiráskovo předměstí 1007/III, J. Hradec, jejímž 

předmětem je poskytnutí provozní dotace na úhradu rozdílu mezi vlastními náklady a výnosy z 

provozu sportovišť na rok 2021 ve výši dle schváleného rozpočtu města Jindřichův Hradec pro rok 
2021, dle předloženého návrhu. 

2. schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se společností Služby města Jindřichův 
Hradec s.r.o., IČ: 26043335, se sídlem Jiráskovo předměstí 1007/III, J. Hradec, jejímž 
předmětem je poskytnutí finanční dotace na provoz veřejných záchodů na rok 2021 ve výši dle 
schváleného rozpočtu města Jindřichův Hradec pro rok 2021, dle předloženého návrhu. 

 
Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 26 členů ZMě. 
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Usnesení číslo: 460/25Z/2021  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se společností Služby města Jindřichův 

Hradec s.r.o., IČ: 26043335, se sídlem Jiráskovo předměstí 1007/III, J. Hradec, jejímž 
předmětem je poskytnutí provozní dotace na úhradu rozdílu mezi vlastními náklady a výnosy z 
provozu sportovišť na rok 2021 ve výši dle schváleného rozpočtu města Jindřichův Hradec pro rok 
2021, dle předloženého návrhu. 

2. schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se společností Služby města Jindřichův 
Hradec s.r.o., IČ: 26043335, se sídlem Jiráskovo předměstí 1007/III, J. Hradec, jejímž 

předmětem je poskytnutí finanční dotace na provoz veřejných záchodů na rok 2021 ve výši dle 
schváleného rozpočtu města Jindřichův Hradec pro rok 2021, dle předloženého návrhu. 

 
 
9. Změny v personálním obsazení výborů zastupitelstva města 
 

Materiál uvedl starosta města Ing. Jan Mlčák, MBA.  
 
K tomuto bodu se vyjádřili: 
Ing. S. Mrvka – nejsem si jistý, zda se zastupitelstvo má zabývat požadavky krajského předsednictva 

nějaké politické strany.  
Ing. L. Votava, Ph.D. – jaké jsou důvody Pirátské strany výměny člena výboru? Z důvodu neúčasti, či 
proč? Či jen nějaká vnitrostranická bitva? Dle dopisu Ing. O. Lešetického, PhD., nemá zájem odstoupit.  

PhDr. J. Burianová – informuje o rozhodnutí České pirátské strany. Chce, aby e-mail Ing. O. 
Lešetického, PhD. byl přílohou zápisu. Jedná se o vnitřní problémy ve straně a zastupitelstvo by do toho 
nemělo zasahovat. Prioritou by měla být práce pro město. A požaduje vyjádření předsedů výboru pro 
rozvoj, jak bývalého Ing. J. Mlčáka, MBA, tak současného Ing. J. Chalupského.  
MUDr. J. Kopřiva – jistě jste dostali vyjádření jak Pirátské strany, tak i Ing. O. Lešetického, PhD. Jelikož 
byla zrušena místní organizace, proto o všem rozhoduje krajské předsednictvo Pirátské strany. Důvodem 
odvolání není docházka, ale jediný a hlavní důvod je absence komunikace místní organizace s krajským 

předsednictvem. Proto je odvoláván, že nekomunikuje s členskou základnou. 
Ing. J. Mlčák, MBA – Ing. O. Lešetický, PhD. - aktivní člen, s perfektní docházkou, jako akademik 
přistupoval k dané problematice s nadhledem. 
Ing. J. Chalupský – souhlasím s Ing. Mlčákem, co se týče osoby Ing. O. Lešetického, PhD., ale 
respektuji, aby si kluby samy navrhovaly členy ve výborech a komisích.  
Ing. S. Mrvka – souhlasím s Ing. Chalupským. Rozhodují kluby nebo zastupitelé, ale ne předsednictva 

stran.  

JUDr. T. Vytiska – nesouhlasím s Ing. Mrvkou, tak to není, aby rozhodovali zastupitelé. Ti byli na 
kandidátce za nějakou stranu. Zastupují stranu a ne nějaký klub. Tak to funguje.  
PhDr. J. Burianová – navrhuje protinávrh navýšit počet členů výborů. Neodvolat Ing. Mácovou, ani Ing. 
Lešetického, PhD. 
Mgr. O. Pumpr – zastupuji stranu STAN a jen pro úplnost, nebyla nám nabídnuta žádná možnost o 
doplnění člena. Budu o tom jednat. Týká se to též navýšení počtu členů, jelikož ten musí být vždy lichý. 

 
Mgr. O. Pumpr dává protinávrh:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. odkládá  
předložený materiál 

 

JUDr. T. Vytiska – každá strana má stejný počet zástupců, a pokud se navýší, tak nějaká strana by 
mohla být víc zástupců.  
PhDr. J. Burianová – myslím si, že ti, kteří byli v původním návrhu odvoláni, by mohli zastupovat 
nezařazené zastupitele. 

Ing. J. Chalupský – z jakého rozpočtu se hradí náklady na komise a výbory?  
Ing. J. Mlčák, MBA – z rozpočtu. 

Mgr. Bc. K. Holý – náklady jsou hrazeny z rozpočtu z ORJ 20, kde jsou prostředky na platy úředníků, 
odměny zastupitelů atd. 
Ing. S. Mrvka – podporuji návrh Mgr. O. Pumpra. Souhlasím s odložením materiálu.  
MUDr. J. Kopřiva – je zajímavé, že nejdemokratičtěji se chová zástupce komunistické strany.  
MUDr. J. Rytíř – rozmohl se nám tady takový nešvar, změna politických stran v průběhu mandátu. Mám 
dotaz, založím-li si novou stranu, budu moci též obsadit pozici člena komise či výboru?  
Ing. J. Chalupský – protinávrh – odložení materiálu.  

Ing. J. Mlčák, MBA – tento protinávrh už předložil Mgr. O. Pumpr.  
PhDr. J. Burianová – stahuje svůj protinávrh.  
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Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém protinávrhu na usnesení Mgr. O. Pumpra. S 
předloženým protinávrhem na usnesení souhlasilo 19 členů ZMě, 2 členové ZMě proti a 5 členů 
ZMě se zdrželo. 
 
Usnesení číslo: 461/25Z/2021  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. odkládá 
předložený materiál  
 

 
10. Diskuse + interpelace členů ZMě 

 
V diskuzi vystoupili:  
Ing. J. Mlčák, MBA – informuje ohledně situace s epidemií na Jindřichohradecku a výstavbě očkovacího 
centra. 
Mgr. Bc. K. Holý – informuje o změně termínu schůze Rady města. Budou se konat v pondělí. Pro 
zastupitele se nic nemění.  

PhDr. J. Burianová – přidělování individuálních dotací. Bylo by dobré zřídit kulturní komisi, či komisi pro 
kulturní záležitosti. Mohla by pomoci při rozhodování při kulturních akcích. Žádá radu města, aby se tímto 
návrhem zabývala a předložila svoje rozhodnutí zastupitelstvu.  
Ing. J. Chalupský – nyní panuje krize a měli bychom myslet ekonomicky.  

PhDr. J. Burianová – máme sportovní komisi, tak proč bychom nemohli mít kulturní komisi.  
Mgr. Bc. K. Holý – zřizování komisí je v kompetenci rady města, ne zastupitelstva.  
JUDr. T. Vytiska – v bodě č. 6 bylo předloženo usnesení - neschvaluje. Hlasovali jsme o stanovisku rady 

města a ne o žádosti žadatele. Žadatel se může domáhat dalšího projednání.  
PhDr. J. Burianová – z pohledu zřizovatele, jak vypadá realizace distanční výuky. Zda mají všichni 
dostatečné vybavení. A pokud ne, jak se to řeší, zda existuje forma pomoci.  
Ing. M. Blížilová – pokud někdo nemá vybavení, počítač byl zapůjčen. Na ZŠ problémy nejsou. Problém 
nastal u 3. MŠ. Karanténa u personálu (kuchařky, uklízečky). Bude se žádat o prodloužení uzavření 
školky.  
 

 
11. Závěr 
 
Mgr. O. Pumpr – provedl kontrolu usnesení jako mluvčí návrhové komise. Body č. 2, 3, 5, 7, 8 byly 
schváleny tak, jak byly předloženy. U bodů č. 4 a č. 9 byl schválen protinávrh a odkládají se na další 
jednání ZMě. U bodu č. 6 nebylo přijato žádné usnesení.  

                                                                                                                                    

25. zasedání Zastupitelstva města J. Hradec bylo skončeno v 18:02 hodin. 
 
 
 
 
 

 
                                                                                      Ing. Jan Mlčák, MBA 
                                                                                            starosta města 
 
 
 
 

 
Ověřovatelé:   Ing. Petra Blížilová      …………………………… 
  
                     datum ověření zápisu                                      …………………………… 

 
 

 
  Bc. Milan Urbanec            …………………………… 
 
                      datum ověření zápisu                                        .………………………….. 
 
 
 

 
Zapsala: I. Korandová 
V Jindřichově Hradci dne 27. ledna 2021 


