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  ZZ   ÁÁ   PP   II   SS   
 

z  2 7 .  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  

3 1 .  b ř e z 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:                                                     24 členů ZMě 

Nepřítomno:                                                   1  členové ZMě 
Omluveni:                                                      2 člen ZMě                               Celkem 27 členů ZMě 
 
 
Konstatoval, že ZMě je usnášeníschopné.   
 
Zapisovatelkou jednání byla pověřena pracovnice Městského úřadu J. Hradec Iva Korandová.  

 
 
Ing. Jan Mlčák, MBA provedl kontrolu usnesení z 26. 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: 
Ing. Libor Votava, Ph.D. - mluvčí 
Bc. Milan Urbanec 
Mgr. Vladislav Burian 
 
ověřovatele zápisu ve složení  
PhDr. Jana Burianová 

Otakar Kinšt 
 
Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 24 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 475/27Z/2021 

 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

návrhovou komisi ve složení: 
Ing. Libor Votava, Ph.D. - mluvčí 
Bc. Milan Urbanec 
Mgr. Vladislav Burian 

 
ověřovatele zápisu ve složení  
PhDr. Jana Burianová 
Otakar Kinšt 

 
 
 

Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle platných právních předpisů
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3. Schválení předloženého programu 
 
Materiál uvedl starosta města Ing. Jan Mlčák, MBA.  
 

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 24 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 476/27Z/2021  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
předložený program jednání 

 
 
4. Návrh na zhodnocení volných finančních prostředků města 

 
Materiál uvedl starosta města Ing. Jan Mlčák, MBA.  
 

K tomuto bodu se vyjádřili: 
Ing. B. Komínek – děkuje k tomuto postupu. Dokud nebudeme investovat, tak aspoň toto uložení 
finančních prostředků. Dá se investovat i do konzervativních fondů.  
Ing. S. Mrvka – o této záležitosti jsme jednali na poradě klubů a Ing. B. Komínek byl delegován, ať 
projedná změny s vedením města a aby byly tyto promítnuty do materiálu. Mrzí mě, že to nebylo 
v materiálu uvedeno, že změna byla na popud opozice. Jinak by byly odsouhlaseny méně výhodné 

podmínky.  
 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uložení finančních prostředků ve výši 150 mil. Kč na termínový vklad s dobou trvání 12 měsíců u 

J&T Banky a.s., IČ 47115378, se sídlem Pobřežní 14, 186 00 Praha 8 a uzavření příslušné 

smlouvy. 

2. schvaluje 
uložení finančních prostředků ve výši 50 mil. Kč do produktu J&T COMBI s dobou trvání 12 měsíců 
u J&T Banky a.s., IČ 47115378, se sídlem Pobřežní 14, 186 00 Praha 8 a uzavření příslušné 
smlouvy. 
 

Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 23 členů ZMě a 1 člen ZMě nehlasoval. 
 
Usnesení číslo: 477/27Z/2021  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uložení finančních prostředků ve výši 150 mil. Kč na termínový vklad s dobou trvání 12 měsíců u 
J&T Banky a.s., IČ 47115378, se sídlem Pobřežní 14, 186 00 Praha 8 a uzavření příslušné 
smlouvy. 

2. schvaluje 
uložení finančních prostředků ve výši 50 mil. Kč do produktu J&T COMBI s dobou trvání 12 měsíců 

u J&T Banky a.s., IČ 47115378, se sídlem Pobřežní 14, 186 00 Praha 8 a uzavření příslušné 
smlouvy. 

 
5. Rozpočtová opatření schválená radou města 
 
Materiál uvedl starosta města Ing. Jan Mlčák, MBA.  
 
Návrh na usnesení:  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 
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1. bere na vědomí 
- rozpočtové opatření č. 5, 7 a 8/2021, které schválila Rada města Jindřichův Hradec. 

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

na usnesení souhlasilo 24 členů ZMě. 
 

Usnesení číslo: 478/27Z/2021  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. bere na vědomí 
- rozpočtové opatření č. 5, 7 a 8/2021, které schválila Rada města Jindřichův Hradec. 

 

6. Opravy rozpisu schváleného rozpočtu 

Materiál uvedl starosta města Ing. Jan Mlčák, MBA.  
 
K tomuto bodu se vyjádřili: 
Ing. S. Mrvka – nemám problém s materiálem. Prošel jsem odůvodnění, tak některé věci by tam být 
neměly. Doporučuji větší pozornost.  

 

Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. bere na vědomí 
- opravné doklady rozpisu schváleného rozpočtu č. 628 - 725/2020. 

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

na usnesení souhlasilo 24 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 479/27Z/2021  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. bere na vědomí 
- opravné doklady rozpisu schváleného rozpočtu č. 628 - 725/2020. 

 
7. Pozůstalostní řízení - přijetí majetku nepatrné hodnoty 
 
Materiál uvedla místostarostka Ing. Magda Blížilová. 
 
K tomuto bodu se vyjádřili: 
Ing. B. Komínek – nezazněla informace, kolik by stálo vyklizení bytu? To se neví? 

Ing. M. Blížilová – není vyčísleno, je to na dohodě. Není to naše povinnost.  
Ing. B. Komínek – je tam koryto vodního toku. Může po nás někdo požadovat, abychom ho případně 
opravili?  
Ing. M. Blížilová – je to v katastru obce Tábor, ale byl by to náš majetek, tak bychom museli se o to 
postarat. 
 
Návrh na usnesení:  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

přijetí majetku nepatrné hodnoty v souladu s ustanovením § 154 odst. 1 zák. č. 292/2013 Sb., o 
zvláštních řízeních soudních, v pozůstalostním řízení po  zemřelém dne 
22.7.2019, a to:  
a) podíl id. 14/96 pozemků v k.ú. Hlinice, a to:  

- parc.č. 157/72 - vodní plocha (způsob využití – koryto vodního toku umělé),  
- parc.č. 157/73 - vodní plocha (způsob využití – koryto vodního toku umělé),  
- parc.č. 157/91 - trvalý travní porost,  
- parc.č. 162/31 - trvalý travní porost,  
vše evidované v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální 
pracoviště Tábor, na LV č. 85 pro obec Tábor a k.ú. Hlinice,  

b) hotovost ve výši 118,-Kč a platební karta Poštovní spořitelny, vše uložené u Nemocnice 
Jindřichův Hradec, a.s., IČ: 26095157, se sídlem Jindřichův Hradec, U Nemocnice 380/III, PSČ 
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377 38,  
c) práva a povinnosti ze smlouvy o osobním účtu uzavřené s Československou obchodní bankou, 
a.s., IČ: 00001350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 00, v hodnotě zůstatku 
finančních prostředků na osobním účtu číslo: 265453611, dle stavu ke dni úmrtí, tedy ve výši 

59.971,45 Kč (zůstatek ke dni podání zprávy, tedy ke dni 16.09.2019, byl ve výši 78.139,45 Kč),  

d) pohledávka za E.ON Energie, a.s., IČ: 26078201, se sídlem České Budějovice, České 
Budějovice 7, F. A. Gerstnera 2151/6, PSČ 370 01, z titulu přeplatku ceny za spotřebu elektřiny u 
bytu č. 18 v domě č.p. 108 ul. Za Tavírnou, Český Krumlov, číslo obchodního partnera: 
5500053534, ve výši 14.950,- Kč,  
e) pohledávka za Triumfa Český Krumlov, s.r.o., IČ: 64834328, se sídlem Český Krumlov, 
Nádražní Předměstí, Vyšehrad 169, PSČ 381 01, z titulu přeplatku dle vyúčtování služeb za rok 
2020 u bytu č. 18 v domě č.p. 108 ul. Za Tavírnou, Český Krumlov, ve výši 8.633,--Kč, příp. z 

titulu přeplatek dle vyúčtování služeb za rok 2021 

Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 24 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 480/27Z/2021  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

přijetí majetku nepatrné hodnoty v souladu s ustanovením § 154 odst. 1 zák. č. 292/2013 Sb., o 
zvláštních řízeních soudních, v pozůstalostním řízení po  zemřelém dne 
22.7.2019, a to:  
a) podíl id. 14/96 pozemků v k.ú. Hlinice, a to:  
- parc.č. 157/72 - vodní plocha (způsob využití – koryto vodního toku umělé),  

- parc.č. 157/73 - vodní plocha (způsob využití – koryto vodního toku umělé),  
- parc.č. 157/91 - trvalý travní porost,  
- parc.č. 162/31 - trvalý travní porost,  
vše evidované v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální 
pracoviště Tábor, na LV č. 85 pro obec Tábor a k.ú. Hlinice,  
b) hotovost ve výši 118,-Kč a platební karta Poštovní spořitelny, vše uložené u Nemocnice 
Jindřichův Hradec, a.s., IČ: 26095157, se sídlem Jindřichův Hradec, U Nemocnice 380/III, PSČ 

377 38,  
c) práva a povinnosti ze smlouvy o osobním účtu uzavřené s Československou obchodní bankou, 
a.s., IČ: 00001350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 00, v hodnotě zůstatku 
finančních prostředků na osobním účtu číslo: 265453611, dle stavu ke dni úmrtí, tedy ve výši 
59.971,45 Kč (zůstatek ke dni podání zprávy, tedy ke dni 16.09.2019, byl ve výši 78.139,45 Kč),  
d) pohledávka za E.ON Energie, a.s., IČ: 26078201, se sídlem České Budějovice, České 

Budějovice 7, F. A. Gerstnera 2151/6, PSČ 370 01, z titulu přeplatku ceny za spotřebu elektřiny u 
bytu č. 18 v domě č.p. 108 ul. Za Tavírnou, Český Krumlov, číslo obchodního partnera: 
5500053534, ve výši 14.950,- Kč,  
e) pohledávka za Triumfa Český Krumlov, s.r.o., IČ: 64834328, se sídlem Český Krumlov, 
Nádražní Předměstí, Vyšehrad 169, PSČ 381 01, z titulu přeplatku dle vyúčtování služeb za rok 
2020 u bytu č. 18 v domě č.p. 108 ul. Za Tavírnou, Český Krumlov, ve výši 8.633,--Kč, příp. z 
titulu přeplatek dle vyúčtování služeb za rok 2021 

 
8. Návrh na aktualizaci Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu sportu v 

roce 2021 
 
Materiál uvedla místostarostka Ing. Magda Blížilová. 
 
Návrh na usnesení:  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

aktualizaci Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu sportu v roce 2021 dle 
předloženého návrhu 

Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 24 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 481/27Z/2021  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
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1. schvaluje 
aktualizaci Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu sportu v roce 2021 dle 
předloženého návrhu 

 
9. Návrh na poskytnutí finančních dotací na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže z 

rozpočtu města J. Hradec na rok 2021 

 
Materiál uvedla místostarostka Ing. Magda Blížilová. 
 
K tomuto bodu se vyjádřili: 
Ing. S. Mrvka – ZMě se může vyjádřit pouze k žádostem nad 50 tis. Kč. Když se na rozdělení kouknu 
pohledem poměrovým, tak je to nespravedlivé. Věřím, že většina peněz nebudou zrealizovaná kvůli 
pandemii. Poprosil bych, aby RMě určila nějaký poměr. Kdo má více akcí, tak ho potrestáme tím, že mu 

dáme méně peněz a kdo méně akcí, tak mu dáme vše, o co žádal. Spolek Pionýr se stará o majetek 
města a měli by se podpořit jiným způsobem. 
Ing. M. Blížilová – vypadá to sice blbě, ale počítalo se 2 tis. Kč na akci.  
Ing. B. Komínek – spolek Pionýr by se měl domluvit s odborem majetku města, aby se jim zlepšila 
elektrika v naší budově.  
Ing. S. Mrvka – já rozumím, že držíme 2 tis. Kč. na každou akci. Ale stavění máje, či karneval, tyto akce 

nebyly započteny.  

Ing. M. Blížilová – karneval mívají únor, březen, to už nebude a u stavění máje to je spíše akce pro 
dospělé. 
Mgr. V. Burian – např. u Políkna to nevychází. Mají 6 akcí a dostanou 10 tis. Kč. Mělo by tam být 12 tis. 
Kč. Karneval klidně můžou udělat v říjnu. Protinávrh: pro Políkno zvýšit na částku 12 tis. Kč. V J. Hradci 
jsou mistři světa v modelaření. Měli by dostat nějakou odměnu.  
Ing. J. Mlčák, MBA – teď se rozhoduje pouze o dotaci pro Junák.  

PhDr. J. Burianová – požaduje do budoucna, zda by mohly být vyčísleny předpokládané náklady. U 
opatření č. 1 si vážím všech, kteří vyvíjejí činnost pro volnočasové aktivity dětí a mládeže. Ale je mezi 
nimi rozdíl. Jsou organizace, které pracují pořád, i v této době. Např. Otevřená OKNA. Měly být 
podpořeny více.  
Ing. S. Mrvka – u opatření č. 1 vůbec nevím, komu se poskytla dotace u bodu č. 11 a 12. Prosím 
vysvětlení. 
Ing. M. Blížilová – č. 11 – nějaká církevní mládež. Žádali si už v loňském roce. Č. 12 – taneční skupina, 

moderní tance.  
 
Návrh na usnesení:  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

poskytnutí finanční dotace z ORJ 14 - Odbor školství z Dotačního programu města Jindřichův 
Hradec na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2021 ve výši dle předloženého 
návrhu uvedeného v příloze č. 3 organizacím, které se zabývají volnočasovými aktivitami dětí a 
mládeže, u nichž požadovaná částka přesahuje 50 tis. Kč 

2. ukládá 
Odboru školství, mládeže a tělovýchovy sepsat příslušnou smlouvu 

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

na usnesení souhlasilo 24 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 482/27Z/2021  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

poskytnutí finanční dotace z ORJ 14 - Odbor školství z Dotačního programu města Jindřichův 

Hradec na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2021 ve výši dle předloženého 
návrhu uvedeného v příloze č. 3 organizacím, které se zabývají volnočasovými aktivitami dětí a 
mládeže, u nichž požadovaná částka přesahuje 50 tis. Kč 

2. ukládá 
Odboru školství, mládeže a tělovýchovy sepsat příslušnou smlouvu 
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10. Záměr realizace veřejné zakázky Rekonstrukce základní školy Jindřichův Hradec III, 
Vajgar 692 se závazkem financování v letech 2022 - 2025 

 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Miroslav Kadeřábek. 

 

K tomuto bodu se vyjádřili: 
Ing. B. Komínek – podmínka kraje ale není v tuhle chvíli mít závazek od ZMě. Nebude to mít vliv na to, 
jestli nám kraj dotaci poskytne či ne.  
Bc. M. Kadeřábek – kraj není ničím vázán. Potřebujeme vyčíslit částku do žádosti o dotaci na kraj.  
Ing. B. Komínek – ale nemusíme mít na roky 2022-2025 schváleno financování. 
Bc. M. Kadeřábek – ne to nemusíme. 
Ing. B. Komínek – když to nezískáme, tak 1. etapu bude stejně dělat, už se to plánuje několik let. 

Pokud získáme dotaci, tak můžeme stejně začít až v roce 2022? Nebo v jakémkoli případě začneme 
v tomto roce? 
Bc. M. Kadeřábek – celková částka zahrnuje i práce, které se uskuteční v letošním roce.  
Ing. B. Komínek – i když začneme v tomto roce, tak to bude zahrnuto v dotaci. V letošním roce tak i tak 
začneme realizovat 1. etapu bez ohledu na to, zda získáme, či nezískáme dotaci. 
B. M. Kadeřábek – ano.  

Ing. P. Blížilová – ve finančním výboru to bylo projednáno a jednohlasně podporujeme tuto akci. A pro 
jednání na kraji bude i lepší, že pokud to schválíme, bude se mi lépe argumentovat, že to myslíme vážně 
s tou akcí.  

 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
financování akce "Rekonstrukce základní školy Jindřichův Hradec III, Vajgar 692" z rozpočtu 
města roku 2022 částkou cca 6 427 tis. Kč, roku 2023 částkou cca 4 392 tis. Kč, roku 2024 
částkou cca 6 591 tis. Kč a roku 2025 částkou cca 2 865 tis. Kč za předpokladu schválení dotace 
z Krajského investičního fondu. 

Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 24 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 483/27Z/2021  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
financování akce "Rekonstrukce základní školy Jindřichův Hradec III, Vajgar 692" z rozpočtu 

města roku 2022 částkou cca 6 427 tis. Kč, roku 2023 částkou cca 4 392 tis. Kč, roku 2024 
částkou cca 6 591 tis. Kč a roku 2025 částkou cca 2 865 tis. Kč za předpokladu schválení dotace 
z Krajského investičního fondu. 

 
11. Rozmístění státní dotace a příspěvků města v Programu regenerace MPR na rok 2021 
 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Miroslav Kadeřábek. 
 

K tomuto bodu se vyjádřili: 
Ing. B. Komínek – se vším souhlasí jako člen pracovní skupiny. Děkuje panu PhDr. M. Burešovi. Je i 
zástupce státní správy. Měli bychom s lidmi pracovat a pomoci, aby byli schopni vypracovat žádost a 
podpořit je. Byla by škoda, kdybychom o ty dotace přišli.  
 
Návrh na usnesení:  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

rozmístění státní dotace z Programu regenerace MPR Jindřichův Hradec na rok 2021 dle 
předloženého návrhu. 

2. schvaluje 
poskytnutí příspěvků města vlastníkům jednotlivých objektů dle předloženého návrhu. 

3. požaduje 
předložit k projednání návrh rozpočtového opatření k rozdělení státní dotace a vlastních 
prostředků města po vydání rozhodnutí MK ČR o přidělení státní dotace. 



 7 

Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 24 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 484/27Z/2021  

 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

rozmístění státní dotace z Programu regenerace MPR Jindřichův Hradec na rok 2021 dle 
předloženého návrhu. 

2. schvaluje 
poskytnutí příspěvků města vlastníkům jednotlivých objektů dle předloženého návrhu. 

3. požaduje 

předložit k projednání návrh rozpočtového opatření k rozdělení státní dotace a vlastních 
prostředků města po vydání rozhodnutí MK ČR o přidělení státní dotace. 

 
12. Majetkoprávní vypořádání stavby „účelová komunikace k.ú. Děbolín a k.ú. Buk u J. Hradce 

– směna pozemků  - realizace 

 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk. 
 

K tomuto bodu se vyjádřili: 
Ing. P. Blížilová – za finanční výbor se všemi majetkovými materiály souhlasíme, jak byly předloženy.  
 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

uzavření směnné smlouvy mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec, 
IČ: 00246875 (jako zcizitel a přijímatel) a panem , bytem  
37701 Jindřichův Hradec (jako zcizitel a přijímatel) dle předloženého návrhu 

Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 24 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 485/27Z/2021  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření směnné smlouvy mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec, 
IČ: 00246875 (jako zcizitel a přijímatel) a panem , bytem , 
37701 Jindřichův Hradec (jako zcizitel a přijímatel) dle předloženého návrhu 

 
13. Prodej pozemků p.č. 18, části p.č. 16 a části p.č. 19/1, k.ú. Děbolín - realizace záměru 
 

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

1. schvaluje 

prodej pozemků specifikovaných geometrickým plánem č. 472-120/2020 jako pozemek p.č. 18, 
ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 129 m², který vznikl sloučením dílu „d“ o výměře 
68 m² odděleného z pozemku p.č. 18, ostatní plocha, manipulační plocha a dílu „a“ o výměře 61 
m² odděleného z pozemku p.č. 16, zahrada a pozemek p.č. 19/6, ostatní plocha, manipulační 
plocha, o výměře 17 m², který byl oddělen z pozemku p.č. 19/1, ostatní plocha, manipulační 
plocha, vše obec Jindřichův Hradec, k.ú. Děbolín manželům 

bytem  Jindřichův Hradec za celkovou kupní cenu 

66 430,- Kč. 
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 a 1 člen nehlasoval. 
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Usnesení číslo: 486/27Z/2021  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

prodej pozemků specifikovaných geometrickým plánem č. 472-120/2020 jako pozemek p.č. 18, 

ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 129 m², který vznikl sloučením dílu „d“ o výměře 
68 m² odděleného z pozemku p.č. 18, ostatní plocha, manipulační plocha a dílu „a“ o výměře 61 
m² odděleného z pozemku p.č. 16, zahrada a pozemek p.č. 19/6, ostatní plocha, manipulační 
plocha, o výměře 17 m², který byl oddělen z pozemku p.č. 19/1, ostatní plocha, manipulační 
plocha, vše obec Jindřichův Hradec, k.ú. Děbolín manželům  

, bytem  Jindřichův Hradec za celkovou kupní cenu 
66 430,- Kč. 

Smlouva bude uzavřena dle schváleného vzoru. 

 
14. Prodej části pozemku p.č. 3956/1, 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. 3956/1, 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 a 1 člen nehlasoval. 
 

Usnesení číslo: 487/27Z/2021  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. neschvaluje 
záměr prodat část pozemku p.č. 3956/1, ostatní plocha, jiná plocha obec i k.ú. Jindřichův Hradec 

 
15. Směna pozemků v k.ú. Otín (Bobelovka) – záměr 
 

Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk. 

 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

záměr směnit část pozemku p.č. 1175/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, označenou 
geometrickým plánem č. 1188-50/2020 jako díl „d“ o výměře 36 m², část pozemku p.č. 1178/2, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, označenou geometrickým plánem č. 1188-50/2020 jako díl 
„c“ o výměře 61 m² a část pozemku p.č. 1279/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, označenou 
geometrickým plánem č. 1188-50/2020 jako díl „a“ o výměře 4 m² ve vlastnictví města 
Jindřichův Hradec za část pozemku p.č. 1177/1, ostatní plocha, manipulační plocha, označenou 
geometrickým plánem č. 1188-50/2020 jako díl „b“ o výměře 40 m², vše obec Jindřichův Hradec, 

k.ú. Otín u Jindřichova Hradce za podmínek: 
- rozdíl ve výměrách vzájemně směňovaných pozemků bude uhrazen městu částkou ve výši 
545,- 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 
- pozemek p.č. 1177/1, který vznikne na základě geometrického plánu č. 1188-50/2020 bude 

zatížen služebností inženýrské sítě spočívající ve strpění uložení vodovodního řadu. Služebnost 
bude zřízena pro město J. Hradec, za jednorázovou úplatu ve výší 240,- Kč/bm, na dobu 
neurčitou a v rozsahu geometrického plánu, který bude vyhotoven na náklady města J. Hradec 
- město J. Hradec má právo od smlouvy odstoupit v případě, že rozdíl ve výměře vzájemně 
směňovaných pozemků nebude uhrazen včas a řádně 
- rozdíl ve výměře vzájemně směňovaných pozemků bude městu J. Hradec uhrazen do 30ti dnů 

od podpisu smlouvy 

Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 24 členů ZMě. 
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Usnesení číslo: 488/27Z/2021  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

záměr směnit část pozemku p.č. 1175/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, označenou 

geometrickým plánem č. 1188-50/2020 jako díl „d“ o výměře 36 m², část pozemku p.č. 1178/2, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, označenou geometrickým plánem č. 1188-50/2020 jako díl 
„c“ o výměře 61 m² a část pozemku p.č. 1279/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, označenou 
geometrickým plánem č. 1188-50/2020 jako díl „a“ o výměře 4 m² ve vlastnictví města 
Jindřichův Hradec za část pozemku p.č. 1177/1, ostatní plocha, manipulační plocha, označenou 
geometrickým plánem č. 1188-50/2020 jako díl „b“ o výměře 40 m², vše obec Jindřichův Hradec, 
k.ú. Otín u Jindřichova Hradce za podmínek: 

- rozdíl ve výměrách vzájemně směňovaných pozemků bude uhrazen městu částkou ve výši 
545,- 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 
- pozemek p.č. 1177/1, který vznikne na základě geometrického plánu č. 1188-50/2020 bude 

zatížen služebností inženýrské sítě spočívající ve strpění uložení vodovodního řadu. Služebnost 
bude zřízena pro město J. Hradec, za jednorázovou úplatu ve výší 240,- Kč/bm, na dobu 
neurčitou a v rozsahu geometrického plánu, který bude vyhotoven na náklady města J. Hradec 

- město J. Hradec má právo od smlouvy odstoupit v případě, že rozdíl ve výměře vzájemně 
směňovaných pozemků nebude uhrazen včas a řádně 
- rozdíl ve výměře vzájemně směňovaných pozemků bude městu J. Hradec uhrazen do 30ti dnů 
od podpisu smlouvy 

 
 
16. Bezúplatný převod pozemku p.č. 1315/2 k.ú. Otín u J.Hradce od SPÚ 
 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk. 
 
Návrh na usnesení:  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1315/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 300 m2, 
k.ú. Otín u Jindřichova Hradce, obec Jindřichův Hradec do majetku města Jindřichův Hradec, 

podle § 7 zákona č. 503/2012 Sb., v platném znění od ČR Státního pozemkového úřadu, IČ 
1312774, Husinecká 1024/11a, Praha 3 - Žižkov 

Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 22 členů ZMě a 2 členové ZMě nehlasovali. 
 
Usnesení číslo: 489/27Z/2021  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1315/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 300 m2, 
k.ú. Otín u Jindřichova Hradce, obec Jindřichův Hradec do majetku města Jindřichův Hradec, 
podle § 7 zákona č. 503/2012 Sb., v platném znění od ČR Státního pozemkového úřadu, IČ 
1312774, Husinecká 1024/11a, Praha 3 - Žižkov 

 
17. Nabídka úplatného převodu pozemku p. č. 3634/9 , obec i k. ú. Jindřichův Hradec od 

ÚZSVM  

 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk. 

 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. neschvaluje 
úplatný převod pozemku p. č. 3634/9, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 289 m2, obec i 
k. ú. Jindřichův Hradec, do majetku města, od Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 Nové Město, IČ 69797111. 



 10 

Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 22 členů ZMě a 2 členové ZMě nehlasovali. 
 
Usnesení číslo: 490/27Z/2021  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. neschvaluje 

úplatný převod pozemku p. č. 3634/9, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 289 m2, obec i 
k. ú. Jindřichův Hradec, do majetku města, od Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 Nové Město, IČ 69797111. 

 
18. Bezúplatný převod nově vzniklého pozemku p. č. 515/4 v k. ú. Horní Žďár u J. Hradce od 

ÚZSVM do vlastnictví města  

 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk. 
 

Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 
A/4114/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. 515/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 763 m2, odděleného GP č. 392-127/2020 
z pozemku p. č. 515/3 v k. ú. Horní Žďár u Jindřichova Hradce, obec Jindřichův Hradec. 
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 2 členové ZMě nehlasovali. 
 
Usnesení číslo: 491/27Z/2021  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 

A/4114/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. 515/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 763 m2, odděleného GP č. 392-127/2020 
z pozemku p. č. 515/3 v k. ú. Horní Žďár u Jindřichova Hradce, obec Jindřichův Hradec. 
Smlouva bude uzavřena dle předloženého návrhu. 

 
19. Převod pozemku p.č. 3327/19 v k.ú. Jindřichův Hradec od ÚZVSM - elektronická aukce 
 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk. 
 

Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. neschvaluje 
úplatné nabytí pozemku p.č. 3327/19, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 54 m2, v 

obci i k.ú. Jindřichův Hradec, od ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 

Rašínovovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, do vlastnictví města Jindřichův Hradec, Klášterská 
135/II, Jindřichův Hradec, IČ 00246875 formou elektronické aukce. 

Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 22 členů ZMě a 2 členové ZMě nehlasovali. 
 
Usnesení číslo: 492/27Z/2021  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. neschvaluje 

úplatné nabytí pozemku p.č. 3327/19, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 54 m2, v 



 11 

obci i k.ú. Jindřichův Hradec, od ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
Rašínovovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, do vlastnictví města Jindřichův Hradec, Klášterská 
135/II, Jindřichův Hradec, IČ 00246875 formou elektronické aukce. 

 
20. Nabídka ke koupi pozemků p.č. 1139/1, p.č. 1142/2, p.č. 1101/5, obec Jindřichův Hradec, 

k.ú. Otín u Jindřichova Hradce 

 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk. 
 
V 18:02 hod se dostavil na jednání ZMě Ing. J. Chalupský. Přítomno 25 členů ZMě. MUDr. L. Žižka má 
technické problémy. Snaží se vyřešit. 
 
K tomuto bodu se vyjádřili: 
Ing. B. Komínek – chápu, že je zbytečně koupit a cena je vysoká, ale do budoucna je zpracována studie 

a následně i projekt pro zokruhování otínské cyklostezky a tento pozemek je součástí té cyklostezky. 
Ing. S. Mrvka – vedle jsou pozemky lesů, že by tam mohl být in-line okruh v blízkosti cyklostezky. 
Chápu současné rozhodnutí RMě, ale do budoucna by se mělo pokračovat v jednání. Zahájit jednání i 
s Lesy ČR, vyměnit za jiné pozemky. V okolí jsou pozemky všechny města. 
Ing. J. Mlčák, MBA – současný majitel trvá na té vysoké ceně.  
JUDr. T. Vytiska – v současné době je na zalesnění vysoké dotace od státu. Tak vysoká cena není úplně 

podstatná, pokud bychom dostali dotaci od státu. 
 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. neschvaluje 
koupi pozemku p.č. 1139/1, lesní pozemek, o výměře 3 637 m², pozemku p.č. 1142/2, lesní 

pozemek, o výměře 255 m² a pozemku p.č. 1101/5, lesní pozemek, o výměře 13 m², obec 
Jindřichův Hradec, k.ú. Otín u Jindřichova Hradce, od pana , , 
37701 Jindřichův Hradec, za nabízenou cenu 80 000 Kč 

Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 16 členů ZMě, 8 členů ZMě se zdrželo a 1 člen ZMě nehlasoval. 
 
Usnesení číslo: 493/27Z/2021  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. neschvaluje 
koupi pozemku p.č. 1139/1, lesní pozemek, o výměře 3 637 m², pozemku p.č. 1142/2, lesní 
pozemek, o výměře 255 m² a pozemku p.č. 1101/5, lesní pozemek, o výměře 13 m², obec 
Jindřichův Hradec, k.ú. Otín u Jindřichova Hradce, od pana , , 
37701 Jindřichův Hradec, za nabízenou cenu 80 000 Kč 

 
21. Nabídka na odkoupení pozemků p.č. 3955/6 a p.č. 3955/7, obec i k.ú. Jindřichův Hradec – 

realizace 

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

1. neschvaluje 

koupi pozemků p.č. 3955/6, trvalý travní porost, o výměře 2091m² a p.č. 3955/7, trvalý travní 
porost, o výměře 2015 m², obec i k.ú. Jindřichův Hradec od , 

, Jindřichův Hradec za nabízenou cenu 

Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 24 členů ZMě a 1 člen ZMě nehlasoval. 
 

Usnesení číslo: 494/27Z/2021  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. neschvaluje 
koupi pozemků p.č. 3955/6, trvalý travní porost, o výměře 2091m² a p.č. 3955/7, trvalý travní 
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porost, o výměře 2015 m², obec i k.ú. Jindřichův Hradec od , 
 Jindřichův Hradec za nabízenou cenu 

 
22. Návrh na provedení rozpočtového opatření č. 6/2021 - Sběr a svoz komunálních odpadů 
 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk. 

 
K tomuto bodu se vyjádřili: 
Ing. S. Mrvka – v J. Hradci kolují fámy, že Mrvka s Komínkem blbě zadali výběrové řízení na odpady. To 
není pravda. Od začátku jsem byl proti této úpravě. Je to proti obcím. Zákon nabyl platnosti 1. 12. Kdyby 
se sledovaly změny jednotlivých zákonů, mohli jsme na to ještě reagovat. Ale materiál podpořím.  
 
Návrh na usnesení:  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
rozpočtové opatření č. 6/2021 takto: 
 
- zvýšení rozpočtu výdajové části rozpočtu v ORJ 37 – místní hospodářství, položka Sběr a svoz 

komunálních odpadů o částku 400 000,- Kč,  

- zvýšení rozpočtu výdajové části rozpočtu v ORJ 39 – odbor správy majetku, položka Sběr a svoz 
komunálních odpadů o částku 2 100 000,- Kč 
- snížení rozpočtu ve výdajové části rozpočtu v ORJ 41 - finanční odbor, položka Nespecifikovaná 
rezerva o částku 2.500.000,00 Kč 

Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 25 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 495/27Z/2021  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
rozpočtové opatření č. 6/2021 takto: 
 

- zvýšení rozpočtu výdajové části rozpočtu v ORJ 37 – místní hospodářství, položka Sběr a svoz 
komunálních odpadů o částku 400 000,- Kč,  
- zvýšení rozpočtu výdajové části rozpočtu v ORJ 39 – odbor správy majetku, položka Sběr a svoz 

komunálních odpadů o částku 2 100 000,- Kč 
- snížení rozpočtu ve výdajové části rozpočtu v ORJ 41 - finanční odbor, položka Nespecifikovaná 
rezerva o částku 2.500.000,00 Kč 

 
23. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva města Jindřichův Hradec 
 
Materiál uvedl tajemník města Mgr. Bc. Karel Holý. 
 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. bere na vědomí 
zprávu o plnění přijatých usnesení Zastupitelstva města Jindřichův Hradec dle předloženého 
návrhu 

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

na usnesení souhlasilo 24 členů ZMě a 1 člen ZMě nehlasoval. 
 
Usnesení číslo: 496/27Z/2021  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. bere na vědomí 
zprávu o plnění přijatých usnesení Zastupitelstva města Jindřichův Hradec dle předloženého 
návrhu 

 

V 18:35 hod vyhlásil starosta města Ing. Jan Mlčák, MBA patnáctiminutovou přestávku.  
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24. Diskuse + interpelace členů ZMě 
 
V diskusi vystoupili:  
Ing. J. Mlčák, MBA – město obdrželo cenu Zlatý lajk za instagramové stránky. Za úpravu a vzhled jsme 

byli agenturou oceněny jako nejlepší. Nejlepší město na instragramu v jižních Čechách. Informoval o 

covidové situaci. 
Ing. S. Mrvka – usnesení č. 214/9R/2021. Schvaloval se tržní řád. Cituje část důvodové zprávy. Problém 
v tom, že se vypustila příloha se seznamem předzahrádek. RMě si asi chtěla usnadnit práci. Může to mít 2 
zádrhely, že mohou vznikat nové zahrádky ne na místě k tomu určeném a RMě tady svěřuje kompetence 
místostarostům s nakládáním s majetkem města. Pokud to tak je, tak by mělo být usnesení s udělením 
kompetence.  
Ing. J. Mlčák, MBA – odpovíme písemně.  

JUDr. T. Vytiska – při vstupném neuznáváme slevu pro ZTP/P. Jen doporučení, při přednesu usnesení, 
není potřeba číst celé usnesení, všichni zastupitelé jej mají před sebou. Zdržuje to pak celé jednání.  
PhDr. J. Burianová – zda by ještě nebylo možné zvýšit dotaci pro Otevřená OKNA. Zda město uvažuje 
umístění kamerového systému u kostela sv. Jakuba.  
Ing. J. Mlčák, MBA – kostel sv. Jakuba je monitorován mobilním zařízením, ale není to náš objekt.  
  

 
 
25. Závěr 

 
Ing. L. Votava, Ph.D. – provedl kontrolu usnesení jako mluvčí návrhové komise. Konstatuje, že všechna 
usnesení byla schválena tak, jak byla předložena.                                                                                                                                  
 

 
 
 
 
 
                                                                                      Ing. Jan Mlčák, MBA 
                                                                                            starosta města 

 
 
 
 
 
Ověřovatelé:   PhDr. Jana Burianová      …………………………… 

  

                     datum ověření zápisu                                      …………………………… 
 
 
 
  Otakar Kinšt            …………………………… 
 

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

Zapsala: I. Korandová 
V Jindřichově Hradci dne 31. března 2021 




