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  ZZ   ÁÁ   PP   II   SS   
 

z  2 6 .  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 4 .  ú n o r a  2 0 2 1  

prostřednictvím videokonference od 16.00 hod. 

 
 

 
 
1. Zahájení 
 
Zasedání zahájila místostarostka města Ing. Magda Blížilová. Seznámila přítomné s účastí členů na 

jednání ZMě.  
 

Přítomno:                                                  25  členů ZMě 
Nepřítomno:                                               0  členové ZMě 
Omluveni:                                                  2  člen ZMě                               Celkem 27 členů ZMě 
 
 
Konstatovala, že ZMě je usnášeníschopné.   
 

Ing. Magda Blížilová seznámila zastupitele s tím, že pan primář oddělení ARO jindřichohradecké 
nemocnice MUDr. V. Lorenc požádal o vystoupení na zasedání ZMě, jelikož Nemocnice Jindřichův Hradec 
je již na hraně své kapacity. Členové ZMě nemají připomínek k vystoupení pana primáře.  
 
 
MUDr. V. Lorenc – v současné době je hospitalizováno kolem 100 pacientů s COVID 19. Problém 

spočívá v tom, že ačkoliv jsme samozřejmě kapacitně připraveni, tak má pravděpodobně až 50% 
nemocných britskou mutaci koronaviru. Tato varianta onemocnění má dva nepříznivé faktory. Postihuje i 

mladší ročníky (1974, 1978 či 1961) a až 20 % potřebuje plicní ventilaci. Nemocnice se dostává 
kapacitně hodně na hranu. Ve městě se absolutně nedodržuje opatření. Je nutné vyvinout tlak na 
obyvatelstvo, protože teď dochází k nekontrolovatelnému šíření a mám obavy, zda to nemocnice v dalších 
týdnech zvládne.  
Mgr. O. Pumpr – mluvil jste o dobrovolnících? Je možné i nezdravotnický personál?  

MUDr. V. Lorenc – zatím ještě máme rezervy, ale pokud bude potřeba, tak preferujeme lidi z ČČK, ale 
na některé úkony bude potřeba i nezdravotnický personál.  
Mgr. V. Prokýšek – co nastane, když se nemocnice naplní? Co bude potom?  
MUDr. V. Lorenc – dříve jsme vyčlenili kapacity na zemědělce. Teď bychom vyčlenili kapacity v lázních 
Třeboň. Nyní není moc pacientů, kteří nepotřebují zdravotní péči. Pokud se kapacita překročí, tak může 
nastat situace, která byla loni v Itálii. Ale nechci vyvolávat nějakou paniku. Nárůst je obrovský a záleží na 
všech, jak se budeme chovat. Nedodržují se karanténní, hygienické režimy a pokud tomu nepomůžeme, 

můžeme se dostat do velkých problémů.  
Ing. J. Chalupský – co by ještě mohlo pomoci ze strany kraje, či města?  
MUDr. V. Lorenc – zatím máme v záloze nějaký personál. V určitém okamžiku možná budeme 
potřebovat personál a budeme včas město informovat.  

 
Ing. M. Blížilová poděkovala panu primáři za informace. 

 
 
 
Zapisovatelkou jednání byla pověřena pracovnice Městského úřadu J. Hradec Iva Korandová.  
 
 
Ing. Magda Blížilová provedla kontrolu usnesení z 25. zasedání ZMě.  

 
 
 
 
 
 
 

veřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle platných právních předpisů



 2 

 
2. Schválení návrhové komise a ověřovatelů zápisu 
 
Materiál uvedla místostarostka města Ing. Magda Blížilová.  

 

Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
návrhovou komisi ve složení: 
JUDr. Tomeš Vytiska – mluvčí 
doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc.  

Ing. Stanislav Mrvka 
 
ověřovatele zápisu ve složení  
MgA. Sabina Langerová 
MUDr. Tomáš Vyhlídka 

 

Ing. M. Blížilová dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 23 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 462/26Z/2021 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

návrhovou komisi ve složení: 
JUDr. Tomeš Vytiska – mluvčí 
doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc.  
Ing. Stanislav Mrvka 
 
ověřovatele zápisu ve složení  
MgA. Sabina Langerová 

MUDr. Tomáš Vyhlídka 
 
 
3. Schválení předloženého programu 

 
Materiál uvedla místostarostka města Ing. Magda Blížilová.  

 
K tomuto bodu se vyjádřili:  
Ing. S. Mrvka – požaduje, dokud budou zasedání probíhat on-line, tak aby se neprojednávaly důležité a 
zásadní materiály, pokud to nebude vyloženě nutné. 
 
Návrh na usnesení:  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

předložený program jednání 
 
Ing. M. Blížilová dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 23 členů ZMě. 
 

Usnesení číslo: 463/26Z/2021  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
předložený program jednání 

 

 
4. Návrh na poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Jindřichův Hradec - doplnění 

 
Materiál uvedla místostarostka Ing. Magda Blížilová. 
 
K tomuto bodu se vyjádřili: 
Ing. S. Mrvka – celkem mě mrzí, že i po doplnění materiálu nedošlo ke změně rozhodnutí a výše dotací 
ze strany RMě. Pozastavuji se u 2 položek. Byli jsme zajedno s Bc. R. Staňkem v tom, že město nemůže 

dělat všechno, proto nechápu, že se vůbec nepřispěje společnosti JIHOLEN. Město není schopno 
uspořádat koncerty, které oni pořádají. Jedním z kritérií je reprezentace města. Symfonický orchestr nás 
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perfektně reprezentuje a ze strany města nebudou podpořeni. Předkládám protinávrh. Společnosti 
JIHOLEN a Symfonickému orchestru poskytnout dotaci ve výši 150 tis. Kč každému.   
Mgr. V. Burian – Ing. S. Mrvka řekl většinu, co jsem chtěl říct i já. Bc. R. Staněk vždy obhajoval 
myšlenku, že v KC Jitka jsou pořádány koncerty, které město není schopno uspořádat. Proč najednou 

RMě nechce podpořit. KC Jitka je obrovský objekt, pana majitele to může přestat bavit, udělá tam byty a 

bude to pro něj výhodnější.  
Bc. R. Staněk – byty nemůže vystavit, je to v rozporu s územním plánem, tak aby se předešlo 
spekulacím. V tomto bodě proběhla veliká diskuse na jednání RMě a já jsem chtěl, aby JIHOLEN obdržel 
dotaci, jelikož pořádají velice slušné akce, které město nemůže ve svých prostorech pořádat, nicméně 
žádost byla hodně neurčitá. JIHOLEN si podá žádost novou na určité koncerty kapel s konkrétním 
rozpočtem.  
Mgr. V. Burian – děkuji za informace od Bc. R. Staňka. Myšlenka dobrá, ale mělo by to být uvedeno 

v materiálu.  
Ing. B. Komínek – v minulém roce se festival na Kypru zrušil z důvodu epidemie. Letos ještě nevíme, 
zda festival bude nebo nebude, ale máme oficiální pozvánku. Náklady jsou pouze na letenky. Kyperská 
strana financuje veškeré náklady.  
Ing. S. Mrvka – tu informaci od Bc. R. Staňka jsem též neměl, takže věřím, že JIHOLEN se podpoří.  
MgA. S. Langerová – uskuteční se opravdu obě akce od BROMEX?  

Ing. M. Blížilová – obě akce byly v loňském roce velmi oblíbené a účastnilo se mnoho účastníků, tak 
proto bylo rozhodnuto obě podpořit. 

Mgr. O. Pumpr – Post Bellum má velmi dobré renomé. Z jakého důvodu nebyla tato organizace 
podpořena? Jsou to vzdělávací programy pro žáky.  
Ing. M. Blížilová – je to nový žadatel a jejich projekty neznáme. Chtěli jsme podpořit hlavně místní 
organizace.  
Ing. S. Mrvka – stáhnul bych protinávrh u společnosti JIHOLEN, když se dodrží slib, který řekl Bc. R. 

Staněk a poskytne se jim dotace. 
Mgr. O. Pumpr – když Ing. Mrvka stáhnul 150 tis. Kč pro JIHOLEN, tak ty peníze by se mohly 
poskytnout Post Bellum.  
Ing. M. Blížilová – ale tím vyčerpáme všechny prostředky a nezbydou potom prostředky pro JIHOLEN.  
Mgr. O. Pumpr – dávám protinávrh – dotace 60 tis. Kč. pro Post Bellum. 
Ing. S. Mrvka – vedení města něco slíbilo, tak si s tím musí poradit.  
 

Protinávrh Ing. S. Mrvky:  
 
Poskytnout Symfonickému orchestru 150 tis. Kč.  
 

S předloženým protinávrhem souhlasilo 11 členů ZMě, 1 člen ZMě proti a 13 členů ZMě se 
zdrželo. 

 
Protinávrh nebyl přijat. 
 
 
Protinávrh Mgr. O. Pumpra:  
 
Poskytnout Post Bellum 60 tis. Kč.  

 
S předloženým protinávrhem souhlasilo 10 členů ZMě, 3 členové ZMě proti a 12 členů ZMě se 
zdrželo. 
 
Protinávrh nebyl přijat.  
 
Návrh na usnesení:  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Jindřichův Hradec a uzavření veřejnoprávních 
smluv o poskytnutí individuálních dotací pro rok 2021 s jednotlivými žadateli, dle předloženého 

návrhu. 

Ing. M. Blížilová dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 16 členů ZMě a 9 členů ZMě se zdrželo. 
 
Usnesení číslo: 464/26Z/2021  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Jindřichův Hradec a uzavření veřejnoprávních 
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smluv o poskytnutí individuálních dotací pro rok 2021 s jednotlivými žadateli, dle předloženého 
návrhu. 

5. Žádost o povolení splátek dluhu -  

 
Materiál uvedla místostarostka Ing. Magda Blížilová. 

 
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 , trv. bytem , Jindřichův Hradec, fakt. 

bytem , Nová Včelnice dle předloženého návrhu 

Ing. M. Blížilová dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 25 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 465/26Z/2021  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

v souladu s předloženým návrhem uzavření dohody o splátkách a uznání dluhu mezi městem 
Jindřichův Hradec a paní , trv. bytem  Jindřichův Hradec, fakt. 
bytem , Nová Včelnice dle předloženého návrhu 

 
6. Rozpočtová opatření schválená radou města 
 

Materiál uvedla místostarostka Ing. Magda Blížilová. 
 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. bere na vědomí 
- rozpočtové opatření č. 4/2021, které schválila Rada města Jindřichův Hradec. 

Ing. M. Blížilová dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 25 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 466/26Z/2021  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. bere na vědomí 
- rozpočtové opatření č. 4/2021, které schválila Rada města Jindřichův Hradec. 

 
7. Návrh Obecně závazné vyhlášky města Jindřichův Hradec č. 1/2021 o místním poplatku z 
pobytu 
 
Materiál uvedla místostarostka Ing. Magda Blížilová. 
 

Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
Obecně závaznou vyhlášku města Jindřichův Hradec č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu. 

Ing. M. Blížilová dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 25 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 467/26Z/2021  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
Obecně závaznou vyhlášku města Jindřichův Hradec č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu. 
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8. Vydání Regulačního plánu městské památkové rezervace Jindřichův Hradec 
 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk. 

 
K tomuto bodu se vyjádřili: 
Mgr. V. Burian – hodně se diskutuje o hradbách na parkánech. To, co se sesypalo, není až tak historická 
záležitost, jelikož historická výška hradeb byla cca 2 m, ostatní je novodobá nadstavba. Město nikdy 
nebylo dobyto. Je velmi dobře, že se město stará o památky. Co se týče hradeb, tak pohlídat, ať oprava 
dobře dopadne.  
 

Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. vydává 
v souladu s ustanovením §6 odst. 5) písm. d) a po ověření dle znění §69 odst. 2) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění předložený návrh 

Regulačního plánu MPR Jindřichův Hradec 

Ing. M. Blížilová dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 25 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 468/26Z/2021  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. vydává 
v souladu s ustanovením §6 odst. 5) písm. d) a po ověření dle znění §69 odst. 2) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění předložený návrh 
Regulačního plánu MPR Jindřichův Hradec 

 
9. Žádost o prodej pozemků p.č. 13/8 a p.č. 242/2, obec Jindřichův Hradec, k.ú. Dolní 
Skrýchov - realizace 
 

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

1. schvaluje 

prodej pozemku p.č. 13/8, zahrada, o výměře 71 m² a pozemku p.č. 242/2, zahrada, o výměře 
378 m², vše obec Jindřichův Hradec, k.ú. Dolní Skrýchov, panu  trvale bytem 

, 37701 Jindřichův Hradec, za celkovou kupní cenu 204 295 Kč. 
Smlouva bude uzavřena dle schváleného vzoru. 

Ing. M. Blížilová dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 24 členů ZMě. 
 

Usnesení číslo: 469/26Z/2021  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

prodej pozemku p.č. 13/8, zahrada, o výměře 71 m² a pozemku p.č. 242/2, zahrada, o výměře 
378 m², vše obec Jindřichův Hradec, k.ú. Dolní Skrýchov, panu , trvale bytem 

, 37701 Jindřichův Hradec, za celkovou kupní cenu 204 295 Kč. 

Smlouva bude uzavřena dle schváleného vzoru. 

 
10. Bezúplatný převod pozemku p. č. 3521/18 v k. ú. Jindřichův Hradec od ÚZSVM do 
vlastnictví města 
 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk. 
 
Návrh na usnesení:  
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Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 
A/4112/CJHM/2021 mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec, IČ 

00246875 (jako nabyvatelem) a ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, 

Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2 (jako převodcem) na převod pozemku p. 
č. 3521/18, ostatní plocha, jiná plocha, obec i k. ú. Jindřichův Hradec. 
Smlouva bude uzavřena dle předloženého návrhu. 

Ing. M. Blížilová dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 25 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 470/26Z/2021  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 
A/4112/CJHM/2021 mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec, IČ 
00246875 (jako nabyvatelem) a ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, 

Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2 (jako převodcem) na převod pozemku p. 

č. 3521/18, ostatní plocha, jiná plocha, obec i k. ú. Jindřichův Hradec. 
Smlouva bude uzavřena dle předloženého návrhu. 

 
11. Nabídka na úplatný převod pozemku p.č. 3327/18, k.ú. J. Hradec od ÚZSVM 

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

Mgr. O. Pumpr – nedaleko těchto pozemku je hřiště, které je oploceno. Když se tyto plochy koupí a 
budou se opravovat, zda by nebylo vhodné upravit i tu druhou plochu.  
Bc. R. Staněk – to je hřiště na nohejbal. Zjistíme stav a prověříme.  
Ing. B. Komínek – navrhuje, tento materiál podpořit. Původně to vůbec nešlo. Tento prostor by měl 
zůstat jako sportoviště.  
Ing. J. Chalupský – je dobře, že se ta plocha koupí a upraví.  Už i teď je využívána jako hřiště.  
 

Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
úplatný převod pozemku p.č. 3327/18, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 884 m2, obec i k.ú. 
Jindřichův Hradec od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, 

Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2 za celkovou cenu 416.400, - Kč 

Ing. M. Blížilová dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 25 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 471/26Z/2021  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
úplatný převod pozemku p.č. 3327/18, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 884 m2, obec i k.ú. 

Jindřichův Hradec od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, 
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2 za celkovou cenu 416.400, - Kč 

 
12. Uzavření přistoupení ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní – "Chodník Dolní Radouň" 
 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk. 

 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření Přistoupení ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní č. SM/1022/2018 dle předloženého 
návrhu, paní , trvale bytem , 378 21 Kardašova Řečice 
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Ing. M. Blížilová dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 25 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 472/26Z/2021  

 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

uzavření Přistoupení ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní č. SM/1022/2018 dle předloženého 
návrhu, paní  trvale bytem  378 21 Kardašova Řečice 

 
13. Prodej části pozemku p.č. 1215, k.ú. Děbolín – záměr 
 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk. 

 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
záměr prodat část pozemku p.č. 1215, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře cca 15 m², 

obec Jindřichův Hradec, k.ú. Děbolín panu  bytem , Jindřichův 
Hradec za těchto podmínek: 
- za cenu 455,- Kč/m² 
- výměra prodávané části 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. M. Blížilová dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 25 členů ZMě. 
 

Usnesení číslo: 473/26Z/2021  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
záměr prodat část pozemku p.č. 1215, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře cca 15 m², 
obec Jindřichův Hradec, k.ú. Děbolín panu , bytem , Jindřichův 

Hradec za těchto podmínek: 
- za cenu 455,- Kč/m² 
- výměra prodávané části 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 

 
14. Změny v personálním obsazení výborů zastupitelstva města 
 
Materiál uvedla místostarostka Ing. Magda Blížilová. 
 

K tomuto bodu se vyjádřili: 
MgA. S. Langerová – dává protinávrh, místo Ing. Arch. Z. Pecha zvolit PhDr. J. Burianovou. 
Mgr. Bc. K. Holý – protinávrh je akceptovatelný a svůj názor vyjádří zastupitelé hlasováním.  
Ing. S. Mrvka – návrh chápu tak, že když se rozdělil náš klub, tak se rozdělil i počet zástupců. Stejně 
tak je to i u Pirátské strany.  
Mgr. V. Burian – je mi jasné, že jsou za rok volby a Pirátská strana potřebuje dosadit své lidi.  

PhDr. J. Burianová – v návrhu se odráží problémy, které jsou uvnitř strany. Požaduje, zda by hlasování 
mohlo probíhat odděleně. Nedříve o územním plánu (1,2) a poté o výboru pro rozvoj (3,4).  
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Protinávrh MgA. S. Langerové:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. odvolává 

Ing. Miroslavu Mácovou z funkce členky výboru pro územní plán 

2. volí 
Ing. arch. Matěje Šebka členem výboru pro územní plán 

3. odvolává 
Ing. Ondřeje Lešetického, Ph.D. z funkce člena výboru pro rozvoj města 

4. volí 
PhDr. Janu Burianovou členkou výboru pro rozvoj města 

 

Ing. M. Blížilová dává hlasovat o protinávrhu MgA. S. Langerové. S předloženým protinávrhem 
souhlasilo 10 členů ZMě, 4 členové ZMě byli proti a 11 členů ZMě se zdrželo. 
 

Protinávrh nebyl přijat.  
 

 
 
Ing. M. Blížilová dává procesně hlasovat o odděleném hlasování. S odděleným hlasováním 
souhlasilo 9 členů ZMě, 8 členů ZMě bylo proti a 8 členů ZMě se zdrželo. 
 

Oddělené hlasování nebylo odsouhlaseno. 
 
 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. odvolává 
Ing. Miroslavu Mácovou z funkce členky výboru pro územní plán 

2. volí 
Ing. arch. Matěje Šebka členem výboru pro územní plán 

3. odvolává 
Ing. Ondřeje Lešetického, Ph.D. z funkce člena výboru pro rozvoj města 

4. volí 
Ing. arch. Zdeňka Pecha členem výboru pro rozvoj města 

 

Ing. M. Blížilová dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 16 členů ZMě a 9 členů ZMě se zdrželo.  
 
Usnesení číslo: 474/26Z/2021  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. odvolává 
Ing. Miroslavu Mácovou z funkce členky výboru pro územní plán 

2. volí 
Ing. arch. Matěje Šebka členem výboru pro územní plán 

3. odvolává 
Ing. Ondřeje Lešetického, Ph.D. z funkce člena výboru pro rozvoj města 

4. volí 

Ing. arch. Zdeňka Pecha členem výboru pro rozvoj města 
 
 
 
15. Diskuse + interpelace členů ZMě 
 
V diskusi vystoupili:  

Ing. M. Blížilová – informuje zastupitele, že by se měl prodloužit termín pro rozdělování žádostí.  



 9 

Ing. S. Mrvka – nemám problém, jen bych chtěl požádat, aby se jednalo i s opozicí.  
Mgr. O. Pumpr – proč by se členové sportovní komise nemohli sejít on-line? Sportovní kluby musí třeba 
platit nájmy, zda je to nějak neohrozí. Měla by se vést diskuse s kluby.  
MUDr. J. Kopřiva – on-line opravdu nejde, jelikož se tam promítají návrhy a sdílet to přes obrazovku je 

náročné. Většina klubů využívá městská sportoviště a ti, kteří ne, s nimi se bude jednat.  

Ing. M. Blížilová – zastupitelstvo města teda bere na vědomí, že termín bude prodloužen? 
PhDr. J. Burianová – na minulém zasedání jsem dávala podnět, že by měla být zřízení kulturní komise, 
zda se s tím RMě zabývala.  
Ing. M. Blížilová – je rok a půl do voleb, a ještě nynější složitá situace, neuvažovalo se o zřízení.  
Mgr. O. Pumpr – navrhuje vystoupení primáře MUDr. V. Lorence zveřejnit na webu města.  
JUDr. T. Vytiska – to prodloužení termínu rozdělování dotací byl samostatný bod?  
Ing. M. Blížilová – ne, to byl jen návrh a informace.  

JUDr. T. Vytiska – jestliže to není jako samostatný bod, tak to nelze, aby to ZMě jako by odsouhlasilo. 
Takhle to nejde. Musí být předložen materiál a odhlasován.   
Ing. M. Blížilová – jen jsem chtěla vědět, zda s tím nemají členové ZMě problém.  
MUDr. J. Kopřiva – nejde o prodloužení termínu podávání žádostí, ale o termín, kdy se budou 
rozdělovat dotace. 
Ing. M. Blížilová – ohledně prodloužení termínu pro rozdělení dotací bude zařazen materiál na březnové 

zasedání ZMě. 
 

 
 
16. Závěr 
 
JUDr. T. Vytiska – provedl kontrolu usnesení jako mluvčí návrhové komise. Všechna usnesení byla 

schválena tak, jak byla předložena                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 

                                                                                      Ing. Jan Mlčák, MBA 
                                                                                            starosta města 
 
 

 
 

 
Ověřovatelé:   MgA. Sabina Langerová      …………………………… 
  
                     datum ověření zápisu                                      …………………………… 
 
 
 

  MUDr. Tomáš Vyhlídka      …………………………… 
 
                      datum ověření zápisu                                        .………………………….. 
 
 
 
 

Zapsala: I. Korandová 

V Jindřichově Hradci dne 24. února 2021 




