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ZZ   ÁÁ   PP   II   SS   
 

z  3 9 .  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 0 .   k  v  ě  t  n  a    2 0 1 8  

v divadelním sále Kulturního domu Střelnice v 16.00 hod. 
 
 

1. Zahájení, složení slibu nového člena ZMě 

 
Zasedání zahájil starosta města Ing. Stanislav Mrvka. Seznámil přítomné s účastí 
členů na jednání ZMě.  
 
Přítomno:                    26     členů ZMě 
Nepřítomno:                0      členů ZMě 
Omluven:                     1      člen  ZMě                                         Celkem 27 členů ZMě 
 
 
Zapisovatelkou jednání byla pověřena pracovnice Městského úřadu J. Hradec p. 
Dagmar Matějková.  
 
Dne 17.5.2018 rezignoval na členství v Zastupitelstvu města Jindřichův Hradec PhDr. 
Jaroslav Pikal a na uvolněné místo byl navržen pan Pavel Šimák, který  složil slib 
nového člena ZMě. 
 
 

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

1. schvaluje 
návrhovou komisi ve složení: 
-  Mgr. Vojtěch Duba  - mluvčí 
-  Mgr. Vladislav Burian  
-  Bc. Radim Staněk 
 
ověřovatele zápisu ve složení: 
-  Ing. Vlastislav Pecka 
-  MUDr. Tomáš Vyhlídka. 

 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 26 členů ZMě. 
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Usnesení číslo: 780/39Z/2018  
Schválení návrhové komise a ověřovatelů zápisu 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
návrhovou komisi ve složení: 
-  Mgr. Vojtěch Duba - mluvčí 
-  Mgr. Vladislav Burian 
-  Bc. Radim Staněk 
 
ověřovatele zápisu ve složení: 
-  Ing. Vlastislav Pecka 
-  MUDr. Tomáš Vyhlídka. 

 

 
3.  Schválení upraveného programu 
 
Pan starosta Ing. S. Mrvka předložil ZMě program jednání. Materiál č. 20 a č. 10 
stažen z programu jednání. 
 
K tomuto bodu vystoupili:  
Mgr.V.Duba – požádal o objasnění důvodů ke stažení mat. č. 10 
Ing.S.Mrvka – došly nové podněty, jsou připomínky ze strany veřejnosti, procesní záležitosti 
nejsou úplné, doporučujeme zahrnout požadavky dalších občanů a pak teprve předložit ZMě. 

Ing. S. Mrvka dává procesně hlasovat o vyřazení bodu č. 10 z programu jednání. 
S předloženým návrhem souhlasilo 22  členů ZMě, 4 členové ZMě se zdrželi 
hlasování. 

Ing. S. Mrvka dále dává procesně hlasovat o vyřazení bodu č. 20 z programu jednání. 
S předloženým návrhem souhlasilo 26  členů ZMě. 

Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
upravený program jednání, vyřazeny body č. 10  a č. 20. 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 26  členů ZMě. 
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Usnesení číslo: 781/39Z/2018  
Schválení upraveného programu 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
upravený program jednání, vyřazeny bodu č. 10 a č. 20. 

 

 
 
4. Smlouva darovací – Společenství obcí Staryj Martyniv a Rizdvjany, 
Naše země 
 
Ing. S. Mrvka uvedl materiál týkající se smlouvy darovací – Společenství obcí Staryj 
Martyniv a Rizdvjany, Naše země. 
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
uzavření smlouvy darovací mezi městem Jindřichův Hradec a neziskovou 
organizací "Společenství obcí Staryj Martyniv a Rizdvjany, Naše země", se 
sídlem ul. Ševčenka 58, PSČ 771 30 Staryj Martyniv, Halyčský okres, 
Ivanofrankivská oblast, Ukrajina, IČ: 40316080, dle předloženého návrhu. 

 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo  26 členů ZMě.  

 
Usnesení číslo: 782/39Z/2018  
Smlouva darovací - Společenství obcí Staryj Martyniv a Rizdvjany, Naše země 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření smlouvy darovací mezi městem Jindřichův Hradec a neziskovou 
organizací "Společenství obcí Staryj Martyniv a Rizdvjany, Naše země", se 
sídlem ul. Ševčenka 58, PSČ 771 30 Staryj Martyniv, Halyčský okres, 
Ivanofrankivská oblast, Ukrajina, IČ: 40316080, dle předloženého návrhu. 

 
 
 
 
 



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

platných právních předpisů 

 4 

5. Závěrečný účet Sdružení měst a obcí Bukovská voda za rok 2017 a 
Zpráva o výsledcích kontroly 
 
Ing. B. Komínek uvedl materiál týkající se závěrečného účtu Sdružení měst a obcí 
Bukovská voda za rok 2017 a Zpráva o výsledcích kontroly. 
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
závěrečný účet SMO Bukovská voda za rok 2017 

2. bere na vědomí 
zprávu   dozorčí   rady   o  kontrole   hospodaření   s  majetkem   a   finančními 
prostředky SMO Bukovská voda v roce 2017. 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 26 členů ZMě. 

 

Usnesení číslo: 783/39Z/2018  
Závěrečný účet Sdružení měst a obcí Bukovská voda za rok 2017 a Zpráva o 
výsledcích kontroly 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. bere na vědomí 
závěrečný účet SMO Bukovská voda za rok 2017 

2. bere na vědomí 
zprávu   dozorčí   rady   o  kontrole   hospodaření   s  majetkem   a   finančními 
prostředky SMO Bukovská voda v roce 2017. 

 
6. Schválení účetní závěrky za rok 2017 
 
Ing. P. Blížilová uvedla materiál týkající se schválení účetní závěrky za rok 2017. 
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
účetní závěrku města Jindřichův Hradec za rok 2017 
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2. schvaluje 
výsledek hospodaření města Jindřichův Hradec za rok 2017 ve výši 94 478 
782,45 Kč 

3. schvaluje 
zaúčtování hospodářského výsledku ve výši 94 478 782,45 Kč jako 
nerozdělený zisk. 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 26 členů ZMě. 

 
Usnesení číslo: 784/39Z/2018  
Schválení účetní závěrky za rok 2017 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
účetní závěrku města Jindřichův Hradec za rok 2017 

2. schvaluje 
výsledek hospodaření města Jindřichův Hradec za rok 2017 ve výši 94 478 
782,45 Kč 

3. schvaluje 
zaúčtování hospodářského výsledku ve výši 94 478 782,45 Kč jako 
nerozdělený zisk. 

 

 
7. Návrh závěrečného účtu města Jindřichův Hradec za rok 2017 
 
Ing. P. Blížilová uvedla materiál týkající se návrhu závěrečného účtu města 
Jindřichův Hradec za rok 2017. 
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
závěrečný účet města Jindřichův Hradec za rok 2017 

2. schvaluje 
celoroční hospodaření města Jindřichův Hradec v roce 2017 bez výhrad. 

 
 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 26  členů ZMě. 
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Usnesení číslo: 785/39Z/2018  
Návrh závěrečného účtu města Jindřichův Hradec za rok 2017  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
závěrečný účet města Jindřichův Hradec za rok 2017 

2. schvaluje 
celoroční hospodaření města Jindřichův Hradec v roce 2017 bez výhrad. 

 
 
8. Vypořádání příjmů z hazardu přijatých v roce 2017, rozpočtové 
opatření 22/2018 

Ing. P. Blížilová  uvedla materiál týkající se vypořádání příjmů z hazardu přijatých 
v roce 2017, rozpočtové opatření 22/2018án v období 1.6.2016 – 31.1.2018. 

Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
rozdělení příjmů z hazardu přijatých v roce 2017 v celkové výši 200.000,- Kč 
převodem Nadačnímu fondu rozvoje města Jindřichův Hradec 

2. schvaluje 
provedení rozpočtového opatření č. 22/2018, kterým se:  
- zvýší rozpočet výdajů v ORJ 16 - Odbor kanceláře starosty, zvýšením 
položky Nadační fond rozvoje města – dar o 200.000,- Kč, 
- zvýší financování, položka Změna stavu finančních prostředků o 200.000,- 
Kč. 

3. schvaluje 
uzavření smlouvy mezi Městem Jindřichův Hradec a Nadačním fondem 
rozvoje města Jindřichův Hradec, IČ: 135 03 910, Klášterská 135/II, Jindřichův 
Hradec, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 200 000,- Kč, 
dle předloženého návrhu. 

 
 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo  24členů ZMě, 1 člen ZMě se zdržel hlasování a 1 
člen ZMě nehlasoval. 
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Usnesení číslo: 786/39Z/2018  
Vypořádání příjmů z hazardu přijatých v roce 2017, rozpočtové opatření 22/2018  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
rozdělení příjmů z hazardu přijatých v roce 2017 v celkové výši 200.000,- Kč 
převodem Nadačnímu fondu rozvoje města Jindřichův Hradec 

2. schvaluje 
provedení rozpočtového opatření č. 22/2018, kterým se:  
- zvýší rozpočet výdajů v ORJ 16 - Odbor kanceláře starosty, zvýšením 
položky Nadační fond rozvoje města – dar o 200.000,- Kč, 
- zvýší financování, položka Změna stavu finančních prostředků o 200.000,- 
Kč. 

3. schvaluje 
uzavření smlouvy mezi Městem Jindřichův Hradec a Nadačním fondem 
rozvoje města Jindřichův Hradec, IČ: 135 03 910, Klášterská 135/II, Jindřichův 
Hradec, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 200 000,- Kč, 
dle předloženého návrhu. 

 
 
9. Rozpočtová opatření schválená radou města a opravy rozpisu 
schváleného rozpočtu 

Ing. P. Blížilová  uvedla materiál týkající se rozpočtových opatření schválených 
radou města a oprav rozpisu schváleného rozpočtu. 

Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
rozpočtová  opatření   č.  17, 19, 20, 21, 23, 24 a 25/2018,   která  schválila  Rada 
města  Jindřichův  Hradec a opravné doklady rozpisu schváleného rozpočtu č. 
501 – 527/2018. 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 25 členů ZMě, 1 člen ZMě nehlasoval. 
 
Usnesení číslo: 787/39Z/2018  
Rozpočtová opatření schválená radou města a opravy rozpisu schváleného 
rozpočtu 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. bere na vědomí 
rozpočtová  opatření   č.  17, 19, 20, 21, 23, 24 a 25/2018,   která  schválila  Rada 
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města  Jindřichův  Hradec a opravné doklady rozpisu schváleného rozpočtu č. 
501 – 527/2018. 

 
 
10. Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Jindřichův Hradec, 
včetně pokynů pro zpracování návrhu změny č. 1 Územního plánu 
Jindřichův Hradec v rozsahu zadání změny č. 1 

VYŘAZEN Z PROGRAMU JEDNÁNÍ. 

 

11. Chodník Dolní Radouň – návrh kupní smlouvy 

Ing. B. Komínek  uvedl materiál týkající se chodníku v Dolní Radouni – návrh kupní 
smlouvy. 

Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
uzavření kupní smlouvy na pozemek p.č. 1887 v k.ú. Dolní Radouň mezi 
Městem Jindřichův Hradec a společností E.ON Česká Republika s.r.o., F.A. 
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ 25733591, dle předloženého 
návrhu. 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 26 členů ZMě. 

 
Usnesení číslo: 788/39Z/2018  
Chodník Dolní Radouň - návrh kupní smlouvy  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření kupní smlouvy na pozemek p.č. 1887 v k.ú. Dolní Radouň mezi 
Městem Jindřichův Hradec a společností E.ON Česká Republika s.r.o., F.A. 
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ 25733591, dle předloženého 
návrhu. 

 
 
12. Návrh na provedení rozpočtového opatření č. 18/2018 – Oprava 
ohradní zdi západního dvora jezuitské koleje, Jindřichův Hradec 

Ing. B. Komínek  uvedl materiál týkající se návrhu na provedení rozpočtového 
opatření č. 18/2018 – Oprava ohradní zdi západního dvora jezuitské koleje, 
Jindřichův Hradec. 
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Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
provedení rozpočtového opatření RO 18/2018 takto:  
- v ORJ 40  odbor rozvoje,  Oddíl  Činnosti muzeí a galerií, zachování a obnova 
kulturních památek,  položka  Oprava  ohradní  zdi západního dvora jezuitské 
koleje - zvýšení o částku 577 000 Kč,  
- v ORJ 41  odbor  finanční, nespecifikovaná  rezerva – snížení o částku 577 000 
Kč. 

 
 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 26 členů ZMě. 
 
 
Usnesení číslo: 789/39Z/2018  
Návrh na provedení rozpočtového opatření č. 18/2018 – Oprava ohradní zdi 
západního dvora jezuitské koleje, Jindřichův Hradec 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
provedení rozpočtového opatření RO 18/2018 takto:  
- v ORJ 40  odbor rozvoje,  Oddíl  Činnosti muzeí a galerií, zachování a obnova 
kulturních památek,  položka  Oprava  ohradní  zdi západního dvora jezuitské 
koleje – zvýšení o částku 577 000 Kč,  
- v ORJ 41  odbor  finanční, nespecifikovaná  rezerva – snížení o částku 577 000 
Kč. 

 
 

13. Návrh na provedení rozpočtového opatření č. 27/2018 v ORJ 40 

Ing. B. Komínek  uvedl materiál týkající se návrhu na provedení rozpočtového 
opatření č. 27/2018 v ORJ 40. 

 
K tomuto bodu vystoupili: 
JUDr.T.Vytiska – navrhuje oddělené hlasování 
Ing.S.Mrvka – nejde oddělit – jedno rozpočtové opatření 
Mgr.V.Duba – tech.připomínka – nepodává se protinávrh usnesení, je to procedurální 
hlasování 
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Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
provedení rozpočtového opatření č. 27/2018 v ORJ 40 odbor rozvoje takto: 
- Oddíl  Ostatní  záležitosti pozemních komunikací a silniční dopravy, položka 
Oprava  přechodů  Klášterská  -   Masarykovo n.  -  Růžová  -  zvýšení o částku 
2  180 915 Kč; 
- Oddíl  Pitná  voda,   odvádění  a  čištění  odpadních  vod,   položka Obnova a 
modernizace  technologií   ČOV  -  kyslíkové  hospodářství  -  snížení o částku 
2 000 000 Kč, 
- Oddíl  Vodní  díla  v zemědělské   krajině,  položka  Buk  -  Obnova   rybníku 
U kovárny p. č. 58 - snížení o částku 180 915 Kč. 

2. schvaluje 
provedení rozpočtového opatření č. 27/2018 v ORJ 40 odbor rozvoje takto: 
- Oddíl Ostatní záležitosti pozemních komunikací a silniční dopravy, položka 
Cyklostezka propojení Matná - Děbolín - zvýšení o částku 270 000 Kč; 
- Oddíl Školství, položka 4. ZŠ Vajgar - výměna oken a oprava fasády - 
zvýšení o částku 400 000 Kč; 
- Oddíl Vodní díla v zemědělské krajině, položka Buk - Obnova rybníku U 
konzumu p. č. 38 - snížení o částku 490 000 Kč; 
- Oddíl Vodní díla v zemědělské krajině, položka Buk - Obnova rybníka U 
kovárny p.č. 58 - snížení o částku 180 000 Kč. 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo  24 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 790/39Z/2018  
Návrh na provedení rozpočtového opatření č. 27/2018 v ORJ 40  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
provedení rozpočtového opatření č. 27/2018 v ORJ 40 odbor rozvoje takto: 
- Oddíl Ostatní záležitosti pozemních komunikací a silniční dopravy, položka 
Oprava přechodů Klášterská - Masarykovo n. - Růžová - zvýšení o částku 2 
180 915 Kč; 
- Oddíl Pitná voda, odvádění a čištění odpadních vod, položka Obnova a 
modernizace technologií ČOV - kyslíkové hospodářství - snížení o částku 2 
000 000 Kč, 
- Oddíl Vodní díla v zemědělské krajině, položka Buk - Obnova rybníku U 
kovárny p. č. 58 - snížení o částku 180 915 Kč. 

2. schvaluje 
provedení rozpočtového opatření č. 27/2018 v ORJ 40 odbor rozvoje takto: 
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- Oddíl Ostatní záležitosti pozemních komunikací a silniční dopravy, položka 
Cyklostezka propojení Matná - Děbolín - zvýšení o částku 270 000 Kč; 
- Oddíl Školství, položka 4. ZŠ Vajgar - výměna oken a oprava fasády - 
zvýšení o částku 400 000 Kč; 
- Oddíl Vodní díla v zemědělské krajině, položka Buk - Obnova rybníku U 
konzumu p. č. 38 - snížení o částku 490 000 Kč; 
- Oddíl Vodní díla v zemědělské krajině, položka Buk - Obnova rybníka U 
kovárny p.č. 58 - snížení o částku 180 000 Kč. 

 
 
14. Majetkoprávní vypořádání „Úprava vjezdu do areálu Služeb 
města“ k.ú. J. Hradec – vzájemné darování - realizace 

Ing. B. Komínek  uvedl materiál týkající se majetkoprávního vypořádání „Úprava 
vjezdu do areálu Služeb města“ k.ú. J. Hradec – vzájemné darování. 

Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
uzavření darovací smlouvy a dohody o zániku věcného břemene mezi 
městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec, IČ 
00246875(jako dárcem a povinným) a SUBTER PLUS s.r.o., IČ 63278821, 
Jiráskovo předměstí 1014/III, Jindřichův Hradec jako obdarovaným) a 
ČEVAK a.s., Severní 2264/8, České Budějovice IČ 60849657(jako 
oprávněným), dle předloženého návrhu. 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 26 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 791/39Z/2018  
Majetkoprávní vypořádání "Úprava vjezdu do areálu Služeb města" k.ú. J.Hradec - 
vzájemné darování - realizace 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření darovací smlouvy a dohody o zániku věcného břemene mezi 
městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec, IČ 
00246875(jako dárcem a povinným) a SUBTER PLUS s.r.o., IČ 63278821, 
Jiráskovo předměstí 1014/III, Jindřichův Hradec jako obdarovaným) a 
ČEVAK a.s., Severní 2264/8, České Budějovice IČ 60849657(jako 
oprávněným), dle předloženého návrhu. 
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15. Vzájemné darování pozemků s Jihočeským krajem - realizace 

Ing. B. Komínek uvedl materiál týkající se vzájemného darování pozemků 
s Jihočeským krajem.  

Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
uzavření darovací smlouvy mezi Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 
1952/2, České Budějovice, IČ 70890650 a Městem Jindřichův Hradec, 
Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec, IČ 00246875 dle předloženého návrhu. 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 26 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 792/39Z/2018  
Vzájemné darování pozemků s Jihočeským krajem - realizace 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření darovací smlouvy mezi Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 
1952/2, České Budějovice, IČ 70890650 a Městem Jindřichův Hradec, 
Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec, IČ 00246875 dle předloženého návrhu. 

 
 
16. Prodej pozemku p.č. 3832/2, obec J. Hradec, k.ú. D. Radouň - 
realizace 

Ing. B. Komínek  uvedl materiál týkající se prodeje pozemku p.č. 3832/2, obec J. 
Hradec, k.ú. D.Radouň. 

Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
prodej pozemku p.č. 3832/2, orná půda, o výměře 235 m², obec Jindřichův 
Hradec, k.ú. Dolní Radouň manželům xxxx, oba trvale bytem xxxx, za 
celkovou kupní cenu 4700,-- Kč. 
Smlouva bude uzavřena dle schváleného vzoru. 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 26 členů ZMě. 
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Usnesení číslo: 793/39Z/2018  
Prodej pozemku p.č. 3832/2, obec J. Hradec, k.ú. D. Radouň - realizace záměru 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
prodej pozemku p.č. 3832/2, orná půda, o výměře 235 m², obec Jindřichův 
Hradec, k.ú. Dolní Radouň manželům xxxx, oba trvale bytem xxxx, za 
celkovou kupní cenu 4700,-- Kč. 
Smlouva bude uzavřena dle schváleného vzoru. 

 
 
17. Bezúplatný převod nově vzniklého pozemku p.č. 537/10, k.ú. Horní 
Žďár u J. Hradce od ÚZSVM 

Ing. B. Komínek  uvedl materiál týkající se bezúplatného převodu nově vzniklého 
pozemku p.č. 537/10, k.ú. Horní Žďár u J. Hradce od ÚZSVM. 

Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
bezúplatný převod pozemku p.č. 537/10, o výměře 328 m², ostatní plocha, 
ostatní komunikace, který byl oddělen geometrickým plánem č. 344-33/2017 z 
pozemku p.č. 537/7, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 5659 m², 
vše obec Jindřichův Hradec, k.ú. Horní Žďár u Jindřichova Hradce od ČR- 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města J. 
Hradec. 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 26 členů ZMě. 
 
 
 
Usnesení číslo: 794/39Z/2018  
Bezúplatný převod nově vzniklého pozemku p.č. 537/10, k.ú. Horní Žďár u J. 
Hradce od ÚZSVM. 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
bezúplatný převod pozemku p.č. 537/10, o výměře 328 m², ostatní plocha, 
ostatní komunikace, který byl oddělen geometrickým plánem č. 344-33/2017 z 
pozemku p.č. 537/7, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 5659 m², 
vše obec Jindřichův Hradec, k.ú. Horní Žďár u Jindřichova Hradce od ČR- 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města J. 
Hradec. 
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18. Nabídka na koupi sportovního areálu TJ Sokol 

Ing. B. Komínek uvedl materiál týkající se nabídky na koupi sportovního areálu TJ 
Sokol. 

K tomuto bodu vystoupili: 
p. I. L. – proč chceme majetek prodat – nemáme fin. prostředky; proč neprodáváme celý 
majetek – peníze by se odvedly do Prahy; 
Bc.R.Staněk – je škoda, že město si nekoupí průchod z Claudiusovy ul. 
Ing.B.Komínek – pouze na vyžádání jej otevřou 
Mgr.V.Duba -  s koupí stadionu by bylo vhodné něco pro sport dělat, nová koncepce 
sportování v J.Hradci 
Ing.S.Mrvka – vyzýval jsem všechny kluby, aby přednesly návrhy na změnu grantových 
pravidel. Nebyla kromě nějaké pravopisné chyby předložena žádná změna. Některé sporty jsou 
dotovány dvakrát, některé nemají podporu žádnou (orient.sport apod.) 
Mgr.V.Duba -  nejde o změny v grant.programu, ale jde o koncepci, která vzejde na základě 
jednání s občany 
Ing.B.Komínek – máme strateg.plán rozvoje města, který se zabýval sportem. Doporučení 
scelit  Tyršův stadion pod jednoho majitele.  
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
koupi části Tyršova areálu a to: 
- nově  vzniklého  p.č.  1916/1,  ostatní plocha,  sportoviště  a rekreační plocha, 
o výměře 15 362 m2 zaměřeného GP č. 5013-33/2018,  
- p.č. 1916/5,  zastavěná  plocha  a  nádvoří, o výměře 107 m2, jehož součástí je 
stavba bez čp/če 
- p.č. 1916/6,  zastavěná  plocha  a  nádvoří,  o  výměře 86 m2, jehož součástí je 
stavba bez čp/če 
- p.č. 1916/7,  zastavěná  plocha  a  nádvoří,  o  výměře 57 m2, jehož součástí je 
stavba bez čp/če 
- p.č. 1917,  zastavěná  plocha  a  nádvoří,  o  výměře  709 m2,  jehož součástí je 
stavba Jindřichův Hradec II čp. 1283  
- p.č. 1916/15,  ostatní  plocha,  sportoviště  a  rekreační plocha, o výměře 3033 
m2  
- p.č. 1916/14,  ostatní  plocha,  sportoviště  a  rekreační plocha, o výměře 1549 
m2  
- dvou  drobných  staveb (pokladen), stojících na pozemcích p.č. 1916/22 a p.č. 
1916/17 ve vlastnictví kupujícího (LV č. 10001)  
vše obec i k.ú. Jindřichův Hradec 
od Tělocvičné  jednoty Sokol Jindřichův Hradec, U Stadionu 1283/II, J.Hradec, 
IČ 13503332 za celkovou kupní cenu 7.200.000,- Kč. 
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Kupní   smlouva   a   smlouva   o   zřízení   služebnosti    bude    uzavřena    dle 
předloženého návrhu. 
Kupní cena bude hrazena z výsledku rozpočtového hospodaření minulých let. 

 
 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 24 členů ZMě, 2 členové ZMě se zdrželi 
hlasování. 
 
 
Usnesení číslo: 795/39Z/2018  
Nabídka na koupi sportovního areálu TJ Sokol 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
koupi části Tyršova areálu a to: 
- nově  vzniklého  p.č.  1916/1,  ostatní plocha,  sportoviště  a rekreační plocha, 
o výměře 15 362 m2 zaměřeného GP č. 5013-33/2018,  
- p.č. 1916/5,  zastavěná  plocha  a  nádvoří, o výměře 107 m2, jehož součástí je 
stavba bez čp/če 
- p.č. 1916/6,  zastavěná  plocha  a  nádvoří,  o  výměře 86 m2, jehož součástí je 
stavba bez čp/če 
- p.č. 1916/7,  zastavěná  plocha  a  nádvoří,  o  výměře 57 m2, jehož součástí je 
stavba bez čp/če 
- p.č. 1917,  zastavěná  plocha  a  nádvoří,  o  výměře  709 m2,  jehož součástí je 
stavba Jindřichův Hradec II čp. 1283  
- p.č. 1916/15,  ostatní  plocha,  sportoviště  a  rekreační plocha, o výměře 3033 
m2  
- p.č. 1916/14,  ostatní  plocha,  sportoviště  a  rekreační plocha, o výměře 1549 
m2  
- dvou  drobných  staveb (pokladen), stojících na pozemcích p.č. 1916/22 a p.č. 
1916/17 ve vlastnictví kupujícího (LV č. 10001)  
vše obec i k.ú. Jindřichův Hradec 
od Tělocvičné  jednoty Sokol Jindřichův Hradec, U Stadionu 1283/II, J.Hradec, 
IČ 13503332 za celkovou kupní cenu 7.200.000,- Kč. 
Kupní   smlouva   a   smlouva   o   zřízení   služebnosti    bude    uzavřena    dle 
předloženého návrhu. 
Kupní cena bude hrazena z výsledku rozpočtového hospodaření minulých let. 

 
 
19. Nabídka na koupi sportovního areálu TJ Slovan 

Ing. B. Komínek  uvedl materiál týkající se nabídky na koupi sportovního areálu TJ 
Slovan.  

V 17.30 hod. odešel z jednání ZMě p.R.Havlín – přítomno 25 členů ZMě. 
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K tomuto bodu vystoupili: 
p.O.Kinšt – ohlášen střet zájmu 
Bc.R.Staněk – kupní smlouva – co řešily dodatky 
p.O.Kinšt – město vstupovalo do platně uzavřených smluv se SMJH. 
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
koupi části Tyršova areálu a to: 
- p.č. 1831,  zastavěná  plocha  a  nádvoří,  o  výměře  333 m2,  jehož součástí je 
stavba bez čp./če  
- p.č. 1832/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1139 m2,  
- p.č. 1832/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 442 m2,  
- stavby  Jindřichův  Hradec  II,  čp. 743,  stojící na pozemcích p.č. 1832/1 a p.č. 
1832/2 
- p.č. 1916/8,  zastavěná  plocha  a nádvoří, o výměře 677 m2 - jehož součástí je 
stavba Jindřichův Hradec II, čp.1116  
- p.č. 1916/12,  ostatní  plocha,  sportoviště  a  rekreační plocha, o výměře 6082 
m2  
- p.č. 1916/20, zahrada, o výměře 239 m2 
- stavby bez čp./če jiná stavba,  stojící  na  pozemku  p.č.  2055/5  (LV č. 10001) 
vše  obec  i  k.ú.  Jindřichův  Hradec a movitých věcí specifikovaných v příloze 
č. 1  kupní  smlouvy   od   TJ   Slovan   J. Hradec,   z.s.,   Jarošovská  čp.  743/II, 
Jindřichův  Hradec,   IČ  42408768,   za  celkovou  kupní  cenu   10.584.000,-  Kč 
včetně DPH. 
Kupní smlouva bude uzavřena dle předloženého návrhu. 
Kupní cena bude hrazena z výsledku rozpočtového hospodaření minulých let. 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 23 členů ZMě, 1 člen ZMě se zdržel hlasování a 1 
člen ZMě nehlasoval. 
 
Usnesení číslo: 796/39Z/2018  
Nabídka na koupi sportovního areálu TJ Slovan 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
koupi části Tyršova areálu a to: 
- p.č. 1831,  zastavěná  plocha  a  nádvoří,  o  výměře  333 m2,  jehož součástí je 
stavba bez čp./če  
- p.č. 1832/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1139 m2,  
- p.č. 1832/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 442 m2,  
- stavby  Jindřichův  Hradec  II,  čp. 743,  stojící na pozemcích p.č. 1832/1 a p.č. 
1832/2 
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- p.č. 1916/8,  zastavěná  plocha  a nádvoří, o výměře 677 m2 - jehož součástí je 
stavba Jindřichův Hradec II, čp.1116  
- p.č. 1916/12,  ostatní  plocha,  sportoviště  a  rekreační plocha, o výměře 6082 
m2  
- p.č. 1916/20, zahrada, o výměře 239 m2 
- stavby bez čp./če jiná stavba,  stojící  na  pozemku  p.č.  2055/5  (LV č. 10001) 
vše  obec  i  k.ú.  Jindřichův  Hradec a movitých věcí specifikovaných v příloze 
č. 1  kupní  smlouvy   od   TJ   Slovan   J. Hradec,   z.s.,   Jarošovská  čp.  743/II, 
Jindřichův  Hradec,   IČ  42408768,   za  celkovou  kupní  cenu   10.584.000,-  Kč 
včetně DPH. 
Kupní smlouva bude uzavřena dle předloženého návrhu. 
Kupní cena bude hrazena z výsledku rozpočtového hospodaření minulých let. 

 
 

20. Prodej pozemku p.č. 46/1, obec J. Hradec, k.ú. Matná - záměr 

VYŘAZEN Z PROGRAMU JEDNÁNÍ. 

 
21. Vyhlášení druhých výzev v rámci Dotačních programů města 
Jindřichův Hradec na rok 2018 

Ing. S. Mrvka  uvedl materiál týkající se vyhlášení druhých výzev v rámci Dotačních 
programů města Jindřichův Hradec na rok 2018. 

V 17.35 hod. odešel z jednání ZMě Bc.R.Staněk – přítomno 24 členů ZMě. 
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
vyhlášení druhé výzvy v rámci Dotačního programu města Jindřichův Hradec 
na podporu sportu na rok 2018 podle předloženého návrhu 

2. schvaluje 
vyhlášení druhé výzvy v rámci Dotačního programu města Jindřichův Hradec 
na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže na rok 2018 podle 
předloženého návrhu 

3. schvaluje 
vyhlášení druhé výzvy v rámci Dotačního programu města Jindřichův Hradec 
na podporu kultury a zájmové činnosti na rok 2018 podle předloženého 
návrhu. 
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Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 24 členů ZMě. 

 
Usnesení číslo: 797/39Z/2018  
Vyhlášení druhých výzev v rámci Dotačních programů města Jindřichův Hradec 
na rok 2018 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
vyhlášení druhé výzvy v rámci Dotačního programu města Jindřichův Hradec 
na podporu sportu na rok 2018 podle předloženého návrhu 

2. schvaluje 
vyhlášení druhé výzvy v rámci Dotačního programu města Jindřichův Hradec 
na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže na rok 2018 podle 
předloženého návrhu 

3. schvaluje 
vyhlášení druhé výzvy v rámci Dotačního programu města Jindřichův Hradec 
na podporu kultury a zájmové činnosti na rok 2018 podle předloženého 
návrhu. 

 
 
22. Volba předsedy finančního výboru Zastupitelstva města Jindřichův 
Hradec 

Ing. S. Mrvka  uvedl materiál týkající se volby předsedy finančního výboru 
Zastupitelstva města Jindřichův Hradec. 

Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

 
1. bere na vědomí 

ukončení funkce předsedy finančního výboru Zastupitelstva města Jindřichův 
Hradec  pana  PhDr.  Jaroslava  Pikala v souvislosti se zánikem mandátu člena 
Zastupitelstva města Jindřichův Hradec 

2. zvolilo 
pana Bc. Miroslava Kadeřábka předsedou finančního výboru Zastupitelstva 
města Jindřichův Hradec. 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 22 členů ZMě, 2 členové ZMě se zdrželi 
hlasování. 
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Usnesení číslo: 798/39Z/2018  
Volba předsedy finančního výboru Zastupitelstva města Jindřichův Hradec 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. bere na vědomí 
ukončení funkce předsedy finančního výboru Zastupitelstva města Jindřichův 
Hradec  pana  PhDr.  Jaroslava  Pikala v souvislosti se zánikem mandátu člena 
Zastupitelstva města Jindřichův Hradec 

2. zvolilo 
pana Bc. Miroslava Kadeřábka předsedou finančního výboru Zastupitelstva 
města Jindřichův Hradec. 

 
 
V 17.36 hod. vyhlásil pan starosta Ing. S. Mrvka patnáctiminutovou přestávku. 
 
 
22. Diskuze + interpelace členů ZMě 
 
 
V diskuzi a v interpelacích vystoupili: 
 
Ing.S.Mrvka – informoval přítomné zastupitele o došlém dopise p.T.N. – nabídka na 

odkoupení admin.budovy „Vojenská správa“ 
Mgr.V.Duba – reagoval na předložený dopis, jaké byly problémy a proč dopis se předkládá na 

stůl až nyní, když přišel již 27.4.2018 
Ing.B.Komínek – předběžné informace o tom, že tam budou seniorské byty, není zajištěno 

parkování pro byt.jednotky, výjezd v oblouku je špatný, dělalo by se tam 
zrcadlo. Částečně se mělo jít do pozemku města, komunikace – pokud bude 
vchod do vozovky, nelze řešit 

 
Mgr.V.Burian – poděkoval občanům ze sídliště U Nádraží, že zůstali na celé zastupitelstvo 
 
Ing.P.Blížilová - Den poskytovatelů soc. služeb se uskuteční dne 20.6.2018 od 10.30 do 

16.00 hod. na Masarykově nám. 
 
Bc.M.Kadeřábek – poděkoval za projevenou důvěru při hlasování  na předsedu fin.výboru a 

dále není upraveno autobusové nádraží, není nikde instalována tabule J. 
Hradec ani sociální budova 

Ing.S.Mrvka – velmi složitě s nimi vyjednáváme o čemkoliv 
 
Ing.J.Mlčák, MBA – Jindřichohradecký deník 24.5.2018 – záhony na sídl. U Nádraží – bude 

se bojovat proti znečištění ovzduší, jak to chcete dělat 
Ing.P.Blížilová – bude to keřovitá zeleň, znečištění ovzduší si vymyslel novinář 
Ing.J.Mlčák, MBA – starší občané mají obavy, že vzrostlé keře budou skýtat úkryt pro 

nepřizpůsobivé obyvatele. 
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23. Závěr 
                                                                                                                                    

39. zasedání Zastupitelstva města J. Hradec bylo skončeno v 18.05 hodin. 
 
 
 
 
                                                                                   Ing. Stanislav   M r v k a 
                                                                                             starosta města 
 
 
 
 
Ověřovatelé:    p. Ing. Vlastislav   P e c k a                                 …………………………… 
 
                           datum ověření zápisu                                        …………………………… 
 
 
                           p. MUDr. Tomáš   V y h l í d k  a                      …………………………… 
 

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

 

 

Zapsala: D. Matějková 

V Jindřichově Hradci dne 30. května 2018 


