
Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění 
 

 1 

ZZ   ÁÁ   PP   II   SS   
 

z  3 8 .  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 5 .   d  u  b  n  a    2 0 1 8  
v divadelním sále Kulturního domu Střelnice v 16.00 hod. 

 
 
 

1. Zahájení 
 
Zasedání zahájil starosta města Ing. Stanislav Mrvka. Seznámil přítomné s účastí 
členů na jednání ZMě.  
 
Přítomno:                    19      členů ZMě 
Nepřítomni:                 1      členové ZMě 
Omluveno:                    7       členů  ZMě                                          Celkem 27 členů ZMě 
 
 
Zapisovatelkou jednání byla pověřena pracovnice Městského úřadu J. Hradec p. 
Dagmar Matějková.  
 
 

2. Schválení návrhové komise a ověřovatelů zápisu 
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
návrhovou komisi ve složení: 
-  MgA. Sabina Langerová  - mluvčí 
-  Ing. Vlastislav Pecka 
-  Ing. Vladislav Michalec 
 
ověřovatele zápisu ve složení: 
-  Bc. Miroslav Kadeřábek 
-  JUDr. Tomeš Vytiska 

 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 19 členů ZMě. 
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Usnesení číslo: 769/38Z/2018  
Schválení návrhové komise a ověřovatelů zápisu 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
návrhovou komisi ve složení: 
-  MgA. Sabina Langerová - mluvčí 
-  Ing. Vlastislav Pecka 
-  Ing. Vladislav Michalec 
 
ověřovatele zápisu ve složení: 
-  Bc. Miroslav Kadeřábek 
-  JUDr. Tomeš Vytiska 

 

 
3.  Schválení předloženého programu 
 
Pan starosta Ing. S. Mrvka předložil ZMě program jednání.   
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
předložený program jednání. 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo  19 členů ZMě. 

Usnesení číslo: 770/38Z/2018  
Schválení předloženého programu 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
předložený program jednání. 

 

 
4. Zpráva o činnosti společnosti Teplospol a.s. 
 
Ing. S. Mrvka uvedl materiál týkající se zprávy o činnosti společnosti Teplospol a.s..  
 
K tomuto bodu vystoupili: 
Ing.J.Mlčák, MBA – úspora je kolem 30 tis.Kč, budou se navyšovat mzdy ke stabilizaci 
pracovníků v případě, že společnost bude prosperovat 
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Ing.S.Mrvka – počet zaměstnanců by již neměl klesat, každý rok se vyjednává s odborovou 
organizací o úpravě platů, nevyplácí se žádné odměny představenstvu a členům dozorčí rady, 
na jednání VH v květnu budu navrhovat, aby se zisk dal do obnovy majetku 
JUDr.T.Vytiska – které majetky bude Teplospol prodávat 
Ing.S.Mrvka – výměníky v Č.Velenicích a jeden objekt v Suchdole a je problém ve 
Slavonicích, snažíme se dojít ke kompromisu, ale zatím k dohodě nedošlo. 
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
zprávu  o  činnosti  společnosti   Teplospol  a. s.,   IČ  25171283,  se  sídlem sídl. 
Vajgar 585/III, Jindřichův Hradec. 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo  19 členů ZMě.  

Usnesení číslo: 771/38Z/2018  
Zpráva o činnosti společnosti Teplospol a.s. 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. bere na vědomí 
zprávu  o  činnosti  společnosti   Teplospol  a. s.,   IČ  25171283,  se  sídlem sídl. 
Vajgar 585/III, Jindřichův Hradec. 

 
 
5. Delegování zástupce města Jindřichův Hradec na valné hromady a 
do orgánů obchodní společnosti Teplospol a.s. 
 
Ing. S. Mrvka uvedl materiál týkající se delegování zástupce města Jindřichův 
Hradec na valné hromady a do orgánů obchodní společnosti Teplospol a.s.. 
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
ve smyslu ustanovení § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), v platném znění, delegování zástupce města Jindřichův 
Hradec Ing. Stanislava Mrvky na valné hromady obchodní společnosti 
Teplospol a.s., se sídlem Vajgar 585/III, Jindřichův Hradec, IČ 251 71 283 

2. schvaluje 
ve smyslu ustanovení § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), v platném znění, navržení zástupce města Jindřichův Hradec 
Ing. Stanislava Mrvky do orgánů, případně do funkcí v těchto orgánech, 
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obchodní společnosti Teplospol a.s., se sídlem Vajgar 585/III, Jindřichův 
Hradec, IČ 251 71 283. 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 19 členů ZMě. 

Usnesení číslo: 772/38Z/2018  
Delegování zástupce města Jindřichův Hradec na valné hromady a do orgánů 
obchodní společnosti Teplospol a.s.  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
ve smyslu ustanovení § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), v platném znění, delegování zástupce města Jindřichův 
Hradec Ing. Stanislava Mrvky na valné hromady obchodní společnosti 
Teplospol a.s., se sídlem Vajgar 585/III, Jindřichův Hradec, IČ 251 71 283 

2. schvaluje 
ve smyslu ustanovení § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), v platném znění, navržení zástupce města Jindřichův Hradec 
Ing. Stanislava Mrvky do orgánů, případně do funkcí v těchto orgánech, 
obchodní společnosti Teplospol a.s., se sídlem Vajgar 585/III, Jindřichův 
Hradec, IČ 251 71 283. 

 
 
6. Rozpočtová opatření schválená radou města 
 
Ing. P. Blížilová uvedla materiál týkající se rozpočtových opatření schválených radou 
města. 
 
V 16.27 se dostavil na jednání ZMě JUDr.V. Pošvář – přítomno 20 členů ZMě. 
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
rozpočtová   opatření   č. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 a 16/2018,  která  schválila Rada 
města Jindřichův Hradec. 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 20 členů ZMě. 

Usnesení číslo: 773/38Z/2018  
Rozpočtová opatření schválená radou města  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
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1. bere na vědomí 
rozpočtová   opatření   č. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 a 16/2018,  která  schválila Rada 
města Jindřichův Hradec. 
 
 

7. Žádost o zápůjčku na projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání 
Jindřichův Hradec II – MAS Česká Kanada o.p.s. 
 
Ing. B. Komínek uvedl materiál týkající se žádosti o zápůjčku na projekt Místní akční 
plán rozvoje vzdělávání Jindřichův Hradec II – MAS Česká Kanada o.p.s.. 
 
K tomuto bodu vystoupili: 
Ing. Mlčák, MBA – jsou peníze získané z EU účelně vynaloženy, mikroregion se bude 
potýkat s nedostatkem lékařům a zubních lékařů – jak se to bude řešit 
Ing.B.Komínek – je vytvořený investiční plán jednotl.obcí a obce mohou požádat MASku o 
dotaci,  je možné diskutovat i o zdravotnictví i o technických směrech, které rovněž chybí 
Bc.R.Staněk – mzd.náklady 1,217 tis.Kč – kolik je zaměstnanců v MAS a jaká je hrubá mzda 
Ing.S.Mrvka – je to mezní hranice, skupiny se budou měnit v počtu členů (přizvaní 
odborníci), MAS má v současné době 5 zaměstnanců a nemusí se vše vyčerpat. 
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
rozpočtové opatření č. 14/2018 takto: 
- ve výdajové části rozpočtu v ORJ 41 - Odbor finanční, snížit položku 
Nespecifikovaná rezerva o částku 1 705 tis. Kč 
- ve výdajové části rozpočtu v ORJ 14 - Odbor školství, v oddíle Ostatní výdaje 
ve školství, zařadit položku „Zápůjčka MAS ČESKÁ KANADA o. p. s. J. 
Hradec“ ve výši 1 705 tis. Kč 

2. schvaluje 
poskytnutí bezúročné zápůjčky z ORJ 14 – Odbor školství ve výši 1 705 tis. Kč 
MAS Česká Kanada o.p.s., Kostelní 20/I, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 
28158717 za účelem předfinancování projektu MAP Jindřichův Hradec II pro 
ORP Jindřichův Hradec z výzvy MŠMT (OP VVV) č. 02_17_047 Místní akční 
plán rozvoje vzdělávání II 

3. schvaluje 
uzavření smlouvy o zápůjčce mezi Městem Jindřichův Hradec, Klášterská 
135/II, 377 22 Jindřichův Hradec, IČ: 00246875 a MAS Česká Kanada o.p.s., 
Kostelní 20/I, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 28158717 dle předloženého 
návrhu. 
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Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 17 členů ZMě, 3 členové ZMě se zdrželi 
hlasování. 
 
Usnesení číslo: 774/38Z/2018  
Žádost o zápůjčku na projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání Jindřichův 
Hradec II - MAS Česká Kanada o. p. s. 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
rozpočtové opatření č. 14/2018 takto: 
- ve výdajové části rozpočtu v ORJ 41 - Odbor finanční, snížit položku 
Nespecifikovaná rezerva o částku 1 705 tis. Kč 
- ve výdajové části rozpočtu v ORJ 14 - Odbor školství, v oddíle Ostatní výdaje 
ve školství, zařadit položku „Zápůjčka MAS ČESKÁ KANADA o. p. s. J. 
Hradec“ ve výši 1 705 tis. Kč 

2. schvaluje 
poskytnutí bezúročné zápůjčky z ORJ 14 – Odbor školství ve výši 1 705 tis. Kč 
MAS Česká Kanada o.p.s., Kostelní 20/I, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 
28158717 za účelem předfinancování projektu MAP Jindřichův Hradec II pro 
ORP Jindřichův Hradec z výzvy MŠMT (OP VVV) č. 02_17_047 Místní akční 
plán rozvoje vzdělávání II 

3. schvaluje 
uzavření smlouvy o zápůjčce mezi Městem Jindřichův Hradec, Klášterská 
135/II, 377 22 Jindřichův Hradec, IČ: 00246875 a MAS Česká Kanada o.p.s., 
Kostelní 20/I, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 28158717 dle předloženého 
návrhu. 

 
 
8. Místní akční plán I rozvoje vzdělávání pro ORP Jindřichův Hradec, 
realizován v období 1.6.2016 – 31.1.2018 

Ing. B. Komínek  uvedl materiál týkající se místního akčního plánu I rozvoje 
vzdělávání pro OPR Jindřichův Hradec, realizován v období 1.6.2016 – 31.1.2018. 

K tomuto bodu vystoupili: 
 
JUDr.T.Vytiska – kolik fin.prostředků připadá na inkluzi? Fin.nárůst na asistenty, kteří ani 
nemají dostatečné vzdělání) je z 1,5 mld na 8 mld Kč, inkluze je krok špatným směrem 
Ing.S.Mrvka – možnost přivést do regionu 137 mil.Kč, co se týká inkluze souhlasím 
s kolegou. 
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Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Jindřichův Hradec, číslo 
projektu CZ.02.3.68/0.0./0.0/15_005/0000077 včetně přílohy č. 1 Analytická 
část dle předloženého návrhu. 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 18 členů ZMě, 1 člen ZMě se zdržel hlasování a 1 
člen ZMě nehlasoval. 

 
Usnesení číslo: 775/38Z/2018  
Místní akční plán I rozvoje vzdělávání pro ORP Jindřichův Hradec, realizován v 
období 1. 6. 2016 – 31. 1. 2018 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Jindřichův Hradec, číslo 
projektu CZ.02.3.68/0.0./0.0/15_005/0000077 včetně přílohy č. 1 Analytická 
část dle předloženého návrhu. 

 
 
9. Návrh redislokace kulturních a společenských zařízení města 

Ing. B. Komínek  uvedl materiál týkající se návrhu redislokace kulturních a 
společenských zařízení města. 

K tomuto bodu vystoupili: 
Bc.R.Staněk – mrzí mě, že jsem nebyl vyzván ke konzultaci, souhlasím s měst.divadlem, 
dnes je účast cca 400 lidí na představení, když se zbourá kino, kam se dají veškeré ostatní věci, 
prac.skupina neučinila žádný závěr, mám problém s pivovarem – prac.skupina se sešla cca 4x, 
nevidím nic, na čem by se shodla prac.skupina, umístit do pivovaru kino je holý nesmysl 
Ing.J.Mlčák, MBA – rozhodnutí nás zastupitelů má tento návrh posvětit, provoz.náklady 
budou budoucnu ovlivňovat rozpočet města, proč se toto neprojednávalo s zastup. klubech – 
předložen PROTINÁVRH 
 

1. požaduje 
doplnění návrhu redislokace kulturních a společenských zařízení města zdůvodněním 
výhodnosti zvolené varianty 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém protinávrhu na usnesení. 
S předloženým protinávrhem na usnesení souhlasili 4 členové ZMě, 4 členové 
ZMě nesouhlasili, 11 členů ZMě se zdrželo hlasování a 1 člen ZMě nehlasoval. 
PROTINÁVRH  NEBYL  SCHVÁLEN. 
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Ing.S.Mrvka – jde pouze o vizi a vynakládat náklady na studii by zatím byly vyhozené 
finanční prostředky 
JUDr.V.Pošvář – jaký je praktický význam tohoto návrhu 
Ing.S.Mrvka – abychom věděli, jakým směrem máme postupovat, začnou se rozpracovávat 
jednot. varianty řešení 
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
redislokaci kulturních a společenských zařízení města dle předloženého 
návrhu. 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 15 členů ZMě, 3 členové ZMě nesouhlasili, 2 
členové ZMě se zdrželi hlasování. 
 
Usnesení číslo: 776/38Z/2018  
Návrh redislokace kulturních a společenských zařízení města 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
redislokaci kulturních a společenských zařízení města dle předloženého 
návrhu. 

 
 
10. Prodej pozemků p.č. 770 a p.č. 228/3 obec J.Hradec, k.ú. Radouňka – 
záměr 
Koupě pozemků p.č. 2137 a p.č. 2156, obec J.Hradec, k.ú. Radouňka - 
realizace 

Ing. B. Komínek  uvedl materiál týkající se prodeje pozemků p.č. 770 a p.č. 228/3 
obec J.Hradec, k.ú. Radouňka a koupě pozemků p.č. 2137 a p.č. 2156, obec J.Hradec, 
k.ú. Radouňka. 

V 17.17 hod. odešel z jednání ZMě Bc.R.Staněk – přítomno 19 členů ZMě. 
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
záměr prodat pozemek p.č. 228/3, trvalý travní porost o výměře 68 m² a 
pozemek p.č. 770, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 114 m², obec Jindřichův 
Hradec, k.ú. Radouňka majitelům sousedních nemovitostí zapsaných na LV č. 
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382 za těchto podmínek:  
- za cenu 290,-- Kč/m² 
- žadatelé mají 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 pozemek p.č. 770 je zatížen věcným břemenem zřizování a 
provozování vedení pro společnost E.ON Česká republika, s.r.o.  
- na pozemky je uzavřena nájemní smlouva s tříměsíční výpovědní lhůtou 
- pozemky p.č. 228/3 a p.č. 770 k.ú. Radouňka budou sousedním vlastníkům 
prodány s podmínkou, že majitelé pozemku p.č. 2137, k.ú. Radouňka prodají 
část tohoto pozemku o výměře cca 130 m² potřebnou pro výstavbu 
spojovacího chodníku městu J. Hradec 
- 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. schvaluje 
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené mezi městem 
Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec (jako budoucím 
kupujícím) a paní J. V. a manželi Ing. J. a M. V., všichni trvale bytem 
Jindřichův Hradec (jako budoucími prodávajícími) na koupi části pozemku 
p.č. 2137, orná půda, o výměře cca 130 m², obec Jindřichův Hradec, k.ú. 
Radouňka, za cenu 250,-- Kč/m², dle předloženého návrhu 

3. schvaluje 
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené mezi městem 
Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec (jako budoucím 
kupujícím) a panem J. Š., trvale bytem Jindřichův Hradec (jako budoucím 
prodávajícím) na koupi části pozemku p.č. 2156, orná půda, o výměře cca 450 
m², obec Jindřichův Hradec, k.ú. Radouňka, za cenu 250,-- Kč/m², dle 
předloženého návrhu. 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 19 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 777/38Z/2018  
Prodej pozemků p.č. 770 a p.č. 228/3 obec J. Hradec, k.ú. Radouňka – záměr  
Koupě pozemků p.č. 2137 a p.č. 2156, obec J Hradec, k.ú. Radouňka - realizace 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
záměr prodat pozemek p.č. 228/3, trvalý travní porost o výměře 68 m² a 
pozemek p.č. 770, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 114 m², obec Jindřichův 
Hradec, k.ú. Radouňka majitelům sousedních nemovitostí zapsaných na LV č. 
382 za těchto podmínek:  
- za cenu 290,-- Kč/m² 
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- žadatelé mají 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 pozemek p.č. 770 je zatížen věcným břemenem zřizování a 
provozování vedení pro společnost E.ON Česká republika, s.r.o.  
- na pozemky je uzavřena nájemní smlouva s tříměsíční výpovědní lhůtou 
- pozemky p.č. 228/3 a p.č. 770 k.ú. Radouňka budou sousedním vlastníkům 
prodány s podmínkou, že majitelé pozemku p.č. 2137, k.ú. Radouňka prodají 
část tohoto pozemku o výměře cca 130 m² potřebnou pro výstavbu 
spojovacího chodníku městu J. Hradec 
- 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. schvaluje 
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené mezi městem 
Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec (jako budoucím 
kupujícím) a paní J. V. a manželi Ing. J. a M. V., všichni trvale bytem 
Jindřichův Hradec (jako budoucími prodávajícími) na koupi části pozemku 
p.č. 2137, orná půda, o výměře cca 130 m², obec Jindřichův Hradec, k.ú. 
Radouňka, za cenu 250,-- Kč/m², dle předloženého návrhu 

3. schvaluje 
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené mezi městem 
Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec (jako budoucím 
kupujícím) a panem J. Š., trvale bytem Jindřichův Hradec (jako budoucím 
prodávajícím) na koupi části pozemku p.č. 2156, orná půda, o výměře cca 450 
m², obec Jindřichův Hradec, k.ú. Radouňka, za cenu 250,-- Kč/m², dle 
předloženého návrhu. 

 
 

11. Nabídka k bezúplatnému převodu „Dětského tábora Osika“ 

Ing. B. Komínek  uvedl materiál týkající se nabídky k bezúplatnému převodu 
„Dětského tábora Osika“. 

V 17.21 hod. se vrátil na jednání ZMě Bc.R. Staněk – přítomno 20 členů ZMě. 
 
K tomuto bodu vystoupili: 
 
Ing.S.Mrvka – procedurální hlasování  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
vystoupení paní M. H., bytem Horní Pěna k bodu č. 11. 
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Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 20 členů ZMě. 
 
p.M.Hrdinová – informovala přítomné o stavu a chodu  dětského tábora „Osika“ 
Bc.R.Staněk – byl zpracován investiční plán? 
Ing.B.Komínek – řešit by se měly prvně záchodky venku – cca 4 mil.Kč 
Bc.R.Staněk – zajímaly by mě celkové investice 
Ing.B.Komínek – nedokáže to posoudit vůbec nikdo, nyní je to otázka bezúplatného převodu 
a ani nevíme, zda tábor bude fungovat celoročně 
Ing.S.Mrvka – je možno to i vrátit SRPDŠ a to si to pak prodá 
J.Beran – doporučil přijetí této nabídky, během pár let se pak rozhodnout jak dál 
Mgr.V.Prokýšek – rovněž doporučil přijetí této nabídky, velký zájem dětí o tábory 
 
V 17.28 hod. odešel z jednání ZMě JUDr.T. Vytiska – přítomno 19 členů ZMě. V 17.30 hod.  
se vrátil na jednání ZMě JUDr.T.Vytiska – přítomno 20 členů ZMě. 
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
přijetí daru stavby Albeř čp. 133, rodinný dům, postavený na pozemku p.č.st. 
168 a drobných staveb sociálního zařízení, jedenácti chatek postavených na 
pozemku p.č. 572, vše k.ú. Albeř, obec Nová Bystřice, od Spolku rodičů a 
přátel dětí školy při ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121,z.s. 

2. schvaluje 
uzavření darovací smlouvy mezi městem Jindřichův Hradec a Spolkem rodičů 
a přátel dětí školy při ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121,z.s., IČ 60817747, se 
sídlem Štítného 121, Jindřichův Hradec, dle předloženého návrhu. 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 18 členů ZMě, 2 členové ZMě se zdrželi 
hlasování. 

 
Usnesení číslo: 778/38Z/2018  
Nabídka k bezúplatnému převodu "Dětského tábora Osika" 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
přijetí daru stavby Albeř čp. 133, rodinný dům, postavený na pozemku p.č.st. 
168 a drobných staveb sociálního zařízení, jedenácti chatek postavených na 
pozemku p.č. 572, vše k.ú. Albeř, obec Nová Bystřice, od Spolku rodičů a 
přátel dětí školy při ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121,z.s. 
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2. schvaluje 
uzavření darovací smlouvy mezi městem Jindřichův Hradec a Spolkem rodičů 
a přátel dětí školy při ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121,z.s., IČ 60817747, se 
sídlem Štítného 121, Jindřichův Hradec, dle předloženého návrhu. 

 
 
12. Nabídka na koupi pozemků a stavby Radouňka čp. 5 tzv. „Obory“ 

Ing. B. Komínek  uvedl materiál týkající se nabídky na koupi pozemků a stavby 
Radouňka čp. 5 tzv. „Obory“. 

V 17.41 hod. odešel z jednání ZMě Mgr.V. Burian, J.Pravda – přítomno 18 členů ZMě. V  
17.50 hod. se vrátil na jednání ZMě Mgr.V.Burian – přítomno 19 členů ZMě a  v 17.52 hod. 
se vrátil na jednání ZMě  J.Pravda – přítomno 20 členů ZMě. 
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
koupi pozemku p.č.st.9, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 701 m2, jehož 
součástí je stavba Radouňka čp.5, stavby technického vybavení bez čp./če., 
postavené na pozemku p.č. st. 270 (LV č. 10002), pozemku p.č. 2062, trvalý 
travní porost, o výměře 712 m2 a nově vzniklého pozemku zaměřeného GP č. 
703-16/2018 p.č. 2113/2, trvalý travní porost, o výměře 300 m2, obec 
Jindřichův Hradec, k.ú. Radouňka od K. F., Jindřichův Hradec za celkovou 
kupní cenu 3.420.000,- Kč.  
Kupní smlouva a smlouva o zřízení služebnosti bude uzavřena dle 
předloženého návrhu. 
Kupní cena bude hrazena z ORJ 39. 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 17 členů ZMě, 1 člen ZMě nesouhlasil, 1 člen ZMě 
se zdržel hlasování a 1 člen ZMě nehlasoval. 
 
Usnesení číslo: 779/38Z/2018  
Nabídka na koupi pozemků a stavby Radouňka čp. 5 tzv. "Obory" 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
koupi pozemku p.č.st.9, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 701 m2, jehož 
součástí je stavba Radouňka čp.5, stavby technického vybavení bez čp./če., 
postavené na pozemku p.č. st. 270 (LV č. 10002), pozemku p.č. 2062, trvalý 
travní porost, o výměře 712 m2 a nově vzniklého pozemku zaměřeného GP č. 
703-16/2018 p.č. 2113/2, trvalý travní porost, o výměře 300 m2, obec 
Jindřichův Hradec, k.ú. Radouňka od K. F., Jindřichův Hradec za celkovou 
kupní cenu 3.420.000,- Kč.  
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Kupní smlouva a smlouva o zřízení služebnosti bude uzavřena dle 
předloženého návrhu. 
Kupní cena bude hrazena z ORJ 39. 

 
 
V 17.45 hod. vyhlásil pan starosta Ing. S. Mrvka dvacetiminutovou přestávku. 
 
 
13. Diskuze + interpelace členů ZMě 
 
 
V diskuzi a v interpelacích vystoupil: 
 
Ing.S.Mrvka – pozval přítomné na pietní akci „Oslavy Dne vítězství“, která se uskuteční 

dne 8. května 2018. 
 
 
 

14. Závěr 
                                                                                                                                    

38. zasedání Zastupitelstva města J. Hradec bylo skončeno v 18.10 hodin. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   Ing. Stanislav   M r v k a 
                                                                                             starosta města 
 
 
 
 
Ověřovatelé:    p. Bc. Miroslav   K a d e ř á b e k                     …………………………… 
 
                           datum ověření zápisu                                        …………………………… 
 
 
 
                           p. JUDr. Tomeš   V y t i s k a                              …………………………… 
 

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

 

Zapsala: D. Matějková 

V Jindřichově Hradci dne 25. dubna 2018 


