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ZZ   ÁÁ   PP   II   SS   
 

z  4 0 .  z a s e d á n í  Z a s t u p i t e l s t v a  m ě s t a  J i n d ř i c h ů v  H r a d e c ,  
k t e r é  s e  u s k u t e č n i l o  d n e  

2 7 .   č  e  r  v  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:                    21     členů ZMě 
Nepřítomno:                1      členů ZMě 
Omluven:                     5      člen  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: 
-  Ing. Jan Mlčák, MBA  - mluvčí 
-  JUDr. Vít Pošvář 
-  Ing. Karel Matoušek 
 
ověřovatele zápisu ve složení: 
-  Radim Kvitský 
-  MUDr. Jakub Rytíř. 

 

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

 
 

Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle platných právních
předpisů
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Usnesení číslo: 799/40Z/2018  
Schválení návrhové komise a ověřovatelů zápisu 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
návrhovou komisi ve složení: 
-  Ing. Jan Mlčák, MBA - mluvčí 
-  JUDr. Vít Pošvář 
-  Ing. Karel Matoušek 
 
ověřovatele zápisu ve složení: 
-  Radim Kvitský 
-  MUDr. Jakub Rytíř. 
 

 
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 20 členů ZMě. 

Usnesení číslo: 800/40Z/2018  
Schválení předloženého programu 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
předložený program jednání. 

 
 
4. Závěrečný účet a zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření 
DSO Česká inspirace za rok 2017 
 
Ing. S. Mrvka uvedl materiál týkající se závěrečného účtu a zprávy o výsledcích 
přezkoumání hospodaření DSO Česká inspirace za rok 2017. 
 
V 16:14 hod se dostavila A. Vymětalová na jednání ZMě. Přítomno 21 členů ZMě. 
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Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
závěrečný účet DSO Česká inspirace za rok 2017 

2. bere na vědomí 
Zprávu  o  výsledku  přezkoumání  hospodaření  DSO  Česká  inspirace za rok 
2017. 

 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 20 členů ZMě, 1 člen nehlasoval.  

Usnesení číslo: 801/40Z/2018  
Závěrečný účet a zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření DSO Česká 
inspirace za rok 2017 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. bere na vědomí 
závěrečný účet DSO Česká inspirace za rok 2017 

2. bere na vědomí 
Zprávu  o  výsledku  přezkoumání  hospodaření  DSO  Česká  inspirace za rok 
2017. 

 
 
5. Žádost o prominutí poplatků 
 
Ing. S. Mrvka uvedl materiál týkající se žádosti o prominutí poplatků.  
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
prominutí poplatků z prodlení ve výši 60% z celkové částky 107.977,--Kč (tj. 
částku ve výši 64.786,--Kč) panu , Klášterská 135/II, 
Jindřichův Hradec 

2. schvaluje 
úhradu zbývající části poplatku, tj. 40 % ve výši 43.190,--Kč, a to maximálně do 
jednoho roku ode dne rozhodnutí o žádosti. 

 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 21 členů ZMě. 
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Usnesení číslo: 802/40Z/2018  
Žádost o prominutí poplatků  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
prominutí poplatků z prodlení ve výši 60% z celkové částky 107.977,--Kč ( tj. 
částku ve výši 64.786,--Kč) panu , Klášterská 135/II, 
Jindřichův Hradec 

2. schvaluje 
úhradu zbývající části poplatku, tj. 40 % ve výši 43.190,--Kč, a to maximálně do 
jednoho roku ode dne rozhodnutí o žádosti. 

 
 
6. Vzdání se práva na vymáhání pohledávek a jejich účetní odpis pro 
nedobytnost 
 
Ing. S. Mrvka uvedl materiál týkající se vzdání se práva na vymáhání pohledávek a 
jejich účetní odpis pro nedobytnost. 
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
vzdání se práva od dalšího vymáhání pohledávek, jakož i jejich účetní odpis 
pro nedobytnost uvedených v Seznamu pohledávek určených k účetnímu 
odpisu pod položkami č. 1-7 

2. ukládá 
oddělení právnímu odboru kanceláře starosty realizaci bodu 1. tohoto 
usnesení v souladu se Směrnicí pro evidenci a vymáhání pohledávek. 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 18 členů ZMě, 1 člen ZMě byl proti a 2 členové 
ZMě se zdrželi. 

Usnesení číslo: 803/40Z/2018  
Vzdání se práva na vymáhání pohledávek a jejich účetní odpis pro nedobytnost 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
vzdání se práva od dalšího vymáhání pohledávek, jakož i jejich účetní odpis 
pro nedobytnost uvedených v Seznamu pohledávek určených k účetnímu 
odpisu pod položkami č. 1-7 
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2. ukládá 
oddělení právnímu odboru kanceláře starosty realizaci bodu 1. tohoto 
usnesení v souladu se Směrnicí pro evidenci a vymáhání pohledávek. 

 
 
7. Rozpočtová opatření schválená radou města 

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. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37 a 39/2018, která schválila Rada 
města Jindřichův Hradec. 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 19 členů ZMě a 2 členové ZMě se zdrželi. 
 
Usnesení číslo: 804/40Z/2018  
Rozpočtová opatření schválená radou města  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. bere na vědomí 
rozpočtová  opatření  č. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37 a 39/2018, která schválila Rada 
města Jindřichův Hradec. 

 
 
8. Poskytnutí finančních dotací v rámci Dotačního programu města 
Jindřichův Hradec na podporu sociální oblasti v roce 2018 
 
Ing. P. Blížilová uvedla materiál týkající se poskytnutí finančních dotací v rámci 
Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu sociální oblasti v roce 
2018. 
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
poskytnutí finančních dotací z ORJ 28-Odbor sociálních věcí z Dotačního 
programu města Jindřichův Hradec na podporu sociální oblasti v roce 2018 ve 
výši dle předloženého návrhu žadatelům, u nichž požadovaná částka 
přesahuje 50 tis. Kč. 
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Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 21 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 805/40Z/2018  
Poskytnutí finančních dotací v rámci Dotačního programu města Jindřichův 
Hradec na podporu sociální oblasti v roce 2018 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
poskytnutí finančních dotací z ORJ 28-Odbor sociálních věcí z Dotačního 
programu města Jindřichův Hradec na podporu sociální oblasti v roce 2018 ve 
výši dle předloženého návrhu žadatelům, u nichž požadovaná částka 
přesahuje 50 tis. Kč. 

 
 
9. Návrh na poskytnutí finanční dotace na podporu obnovy kulturního 
dědictví z rozpočtu města Jindřichův Hradec na rok 2018 
 
Ing. S. Mrvka uvedl materiál týkající se návrhu na poskytnutí finanční dotace na 
podporu obnovy kulturního dědictví z rozpočtu města Jindřichův Hradec na rok 
2018. 
 
K tomuto bodu vystoupili: 
 
JUDr. T. Vytiska – má výhrady k tomu, že prostředky mají být použity k obnově kulturního 
dědictví. Odstranění mechu není obnova kulturního dědictví. Proč se neřekne Farnosti, či p. 

, ať si střechu natřou, či odstraní mech. Jde o pouhou údržbu.  
S. Mrvka – obnovou se rozumí stavební úpravy, restaurátorské práce atd. 
Ing. B. Krejčí – nejsem členem pracovní skupiny. Každý rok se mění pravidla pro výběr. Tyto 
úpravy jsou v souladu s pravidly. Co se týče mechu, jsou tam až 3 cm. Žádali o dotaci, ale tu 
neobdrželi, tak žádají touto cestou. Obnovou kulturního dědictví se rozumí stavební úpravy, 
udržovací a restaurátorské práce, proto komise posoudila tyto žádosti kladně. 
Ing. S. Mrvka – RMě schválila pravidla pro obnovu kulturního dědictví a pokud něco 
zamítne, tak musí to být v rozporu s pravidly. Jsou to objekty v centru města, proto bych tuto 
opravu podpořil.  
JUDr. T. Vytiska – Ing. B. Krejčí se nevyjádřil k tomu, zda se jedná o obnovu. Zde se jedná 
pouze o údržbu objektu. Žadateli by se mělo sdělit, že toto nepatří do obnovy. Katolická církev 
na toto nemá nárok. 
Ing. S. Mrvka – do obnovy patří udržovací práce a odstranění mechu se domnívám je 
obnova. 
R. Havlín – zde se jedná o slovíčkaření. Přikláním se k názoru pana starosty. Kostel je 
dominantou J. Hradce. Turisté hojně navštěvují tuto památku a bylo by vhodné ho udržovat.  
JUDr. T. Vytiska – nemám nic proti tomu, že kostel je dominanta J. Hradce. Proč komise 
neřekne žadateli, na co dotační titul je zaměřen.  
R. Havlín – obnova je i natření střechy.  
O. Kinšt – zde se projevila nešťastná situace. Grantová komise má rozhodovat v širokém 
spektru – sport, kultura, památky atd. Systém by se měl do budoucna změnit.  
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Ing. S. Mrvka – návrh pro budoucí zastupitelstvo, zda by se komise neměla členit na 
jednotlivé odbornosti. 
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
protokol z jednání grantové komise 28. 5. 2018 a usnesení rady z 6. 6. 2018. 

2. schvaluje 
poskytnutí  finančních  dotací  na  podporu obnovy kulturního dědictví na rok 
2018, celkem 227 tis. Kč, a to:  
a) ,  58 tisíc Kč na nátěr střechy čp. 89/I  
b) Římskokatolické  farnosti  –  proboštství   Jindřichův  Hradec 140 tisíc Kč na 
odstranění mechu na střeše kostela Nanebevzetí P. Marie. 
c) ,    ,  29 tisíc Kč na nátěry oken a 
dveří domu čp. 166/I 

3. schvaluje 
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace mezi městem Jindřichův 
Hradec a vlastníky podle schváleného vzoru. 

4. ukládá 
odboru výstavby a ÚP uzavření příslušných smluv. 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 18 členů ZMě, proti 1 člen ZMě, 2 členové ZMě se 
zdrželi. 
 
Usnesení číslo: 806/40Z/2018  
Návrh na poskytnutí finanční dotace na podporu obnovy kulturního dědictví z 
rozpočtu města Jindřichův Hradec na rok 2018  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. bere na vědomí 
protokol z jednání grantové komise 28. 5. 2018 a usnesení rady z 6. 6. 2018. 

2. schvaluje 
poskytnutí  finančních  dotací  na  podporu obnovy kulturního dědictví na rok 
2018, celkem 227 tis. Kč, a to:  
a) , 58 tisíc Kč na nátěr střechy čp. 89/I  
b) Římskokatolické  farnosti  –  proboštství   Jindřichův  Hradec 140 tisíc Kč na 
odstranění mechu na střeše kostela Nanebevzetí P. Marie. 
c) ,   ,   ,  29 tisíc Kč na nátěry oken a 
dveří domu čp. 166/I 
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3. schvaluje 
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace mezi městem Jindřichův 
Hradec a vlastníky podle schváleného vzoru. 

4. ukládá 
odboru výstavby a ÚP uzavření příslušných smluv. 

 
 
10. Návrh na provedení rozpočtového opatření č. 26/2018 – Zateplení 
pláště obřadní síně a krematoria 

Ing. S. Mrvka uvedl materiál týkající se návrhu na provedení rozpočtového opatření 
č. 26/2018 – Zateplení pláště obřadní síně a krematoria. 

Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
návrh rozpočtového opatření č. 26/2018 takto: 
- zvýšení rozpočtu výdajů ORJ 40 odbor rozvoje, Oddíl Pohřebnictví, položka 
Zateplení pláště obřadní síně, krematoria a administrativní části o částku     
300 000 Kč, 
- zvýšení stavu financování, položka Změna stavu finančních prostředků o 
částku 300 000 Kč. 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 20 členů ZMě a 1 člen ZMě se zdržel. 
 
Usnesení číslo: 807/40Z/2018  
Návrh na provedení rozpočtového opatření č. 26/2018 - Zateplení pláště obřadní 
síně a krematoria 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
návrh rozpočtového opatření č. 26/2018 takto: 
- zvýšení rozpočtu výdajů ORJ 40 odbor rozvoje, Oddíl Pohřebnictví, položka 
Zateplení pláště obřadní síně, krematoria a administrativní části o částku 300 
000 Kč, 
- zvýšení stavu financování, položka Změna stavu finančních prostředků o 
částku 300 000 Kč. 
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11. Návrh rozpočtového opatření č. 29/2018 – Rekonstrukce místní 
komunikace Dolní Skrýchov 

Ing. S. Mrvka uvedl materiál týkající se návrhu rozpočtového opatření č. 29/2018  – 
Rekonstrukce místní komunikace Dolní Skrýchov. 

Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
provedení rozpočtového opatření č. 29/2018 v ORJ 40: 
- Oddíl  Silnice, položka Rekonstrukce MK Dolní Skrýchov - navýšení o částku 
3 200 000 Kč, 
- Oddíl Školství, položka 1. ZŠ Štítného - výměna oken boční fasády - snížení o 
částku 1 200 000 Kč, 
- Oddíl  Komunální služby a  rozvoj,  položka  Rekonstrukce objektu JSDHM - 
snížení o částku 2 000 000 Kč. 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 19 členů ZMě a 2 členové ZMě se zdrželi. 
 
Usnesení číslo: 808/40Z/2018  
Návrh rozpočtového opatření č. 29/2018 - Rekonstrukce místní komunikace Dolní 
Skrýchov  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
provedení rozpočtového opatření č. 29/2018 v ORJ 40: 
- Oddíl  Silnice, položka Rekonstrukce MK Dolní Skrýchov - navýšení o částku 
3 200 000 Kč, 
- Oddíl Školství, položka 1. ZŠ Štítného - výměna oken boční fasády - snížení o 
částku 1 200 000 Kč, 
- Oddíl  Komunální služby  a  rozvoj,  položka  Rekonstrukce objektu JSDHM - 
snížení o částku 2 000 000 Kč. 

 
 
12. Návrh rozpočtového opatření č. 36/2018 – Parkoviště poliklinika, 
Jindřichův Hradec 

Ing. S. Mrvka uvedl materiál týkající se návrhu rozpočtového opatření č. 36/2018 
v ORJ 40 – Parkoviště poliklinika, Jindřichův Hradec. 
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Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
provedení rozpočtového opatření č. 36/2018 v ORJ 40 odbor rozvoje takto: 
- Oddíl Ostatní záležitosti pozemních komunikací a silniční dopravy, položka 
Parkoviště poliklinika - zvýšení o částku 2 950 000 Kč, 
- Oddíl Sportovní zařízení v majetku obce, položka Přístavba šaten sportovní 
haly - snížení o částku 2 950 000 Kč. 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 19 členů ZMě a 2 členové ZMě se zdrželi. 
 
Usnesení číslo: 809/40Z/2018  
Návrh rozpočtového opatření č. 36/2018 - Parkoviště poliklinika, Jindřichův 
Hradec 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
provedení rozpočtového opatření č. 36/2018 v ORJ 40 odbor rozvoje takto: 
- Oddíl Ostatní záležitosti pozemních komunikací a silniční dopravy, položka 
Parkoviště poliklinika - zvýšení o částku 2 950 000 Kč, 
- Oddíl Sportovní zařízení v majetku obce, položka Přístavba šaten sportovní 
haly - snížení o částku 2 950 000 Kč. 

 
 
13. Návrh rozpočtového opatření č. 38/2018 – Bezpečnostní osvětlení 
přechodu pro chodce Nábřeží L. Stehny 

Ing. S. Mrvka uvedl materiál týkající se návrhu rozpočtového opatření č. 38/2018 – 
Bezpečnostní osvětlení přechodu pro chodce Nábřeží L. Stehny.  

Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
provedení rozpočtového opatření č. 38/2018 v ORJ 40 odbor rozvoje takto:  
- zvýšení  rozpočtu    příjmů  v  části    Přijaté   transfery,   zařazením    položky 
Bezpečnostní  osvětlení  přechodu  pro  chodce  na  Nábřeží  L.  Stehny ve výši 
124 292 Kč, 
- zvýšení  rozpočtu  výdajů, Oddíl Ostatní záležitosti pozemních komunikací a 
silniční dopravy,  zařazením  položky   Bezpečnostní  osvětlení  přechodu pro 
chodce na Nábřeží L. Stehny částkou 170 000 Kč,  
- snížení  rozpočtu  výdajů,   Oddíl Sportovní zařízení v majetku obce, položka 
Přístavba šaten sportovní haly o částku 45 708 Kč. 
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Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 21 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 810/40Z/2018  
Návrh rozpočtového opatření č. 38/2018 - Bezpečnostní osvětlení přechodu pro 
chodce Nábřeží L. Stehny 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
provedení rozpočtového opatření č. 38/2018 v ORJ 40 odbor rozvoje takto:  
- zvýšení  rozpočtu    příjmů  v  části    Přijaté   transfery,   zařazením    položky 
Bezpečnostní  osvětlení  přechodu  pro  chodce  na  Nábřeží  L.  Stehny ve výši 
124 292 Kč, 
- zvýšení  rozpočtu  výdajů, Oddíl Ostatní záležitosti pozemních komunikací a 
silniční  dopravy,  zařazením  položky   Bezpečnostní  osvětlení  přechodu pro 
chodce na Nábřeží L. Stehny částkou 170 000 Kč,  
- snížení  rozpočtu  výdajů,   Oddíl Sportovní zařízení v majetku obce, položka 
Přístavba šaten sportovní haly o částku 45 708 Kč. 

 
 
14. Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o společnosti na akci Radouňka 
páteřní komunikace 

Ing. S. Mrvka uvedl materiál týkající se návrhu dodatku č. 1 ke Smlouvě o 
společnosti na akci Radouňka páteřní komunikace. 

Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o společnosti č. 0565/2017 mezi Městem 
Jindřichův Hradec a Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, Nemanická 
2133/10, České Budějovice, IČ 70971641, dle předloženého návrhu. 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 21 členů ZMě. 
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Usnesení číslo: 811/40Z/2018  
Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o společnosti na akci Radouňka páteřní 
komunikace  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o společnosti č. 0565/2017 mezi Městem 
Jindřichův Hradec a Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, Nemanická 
2133/10, České Budějovice, IČ 70971641, dle předloženého návrhu. 

 
 
15. Financování akcí z ORJ 40 rozpočtu města v roce 2019 
 
Ing. S. Mrvka uvedl materiál týkající se financování akcí z ORJ 40 rozpočtu města 
v roce 2019. 
 
K tomuto bodu vystoupili: 
 
R. Staněk – předpokládaná hodnota zakázky byla 1 950 tis. Kč bez DPH. Rozdíl je 1 200 tis. 
Kč od původního rozpočtu. To se počítá, že to bude o tolik dražší? 
V. Krampera – předpokládaná částka byla určena odhadem. Částka 3,5 mil. Kč byla 
vysoutěžena. 

V 17:08 hod odešel z jednání ZMě J. Pravda. Přítomno 20 členů ZMě. V 17:11 hod přišel na 
jednání ZMě J. Pravda. Přítomno 21 členů ZMě. 

Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
financování veřejné zakázky 1. ZŠ Štítného - výměna oken boční fasády z 
rozpočtu města v roce 2019 do výše 3 000 tis. Kč bez DPH 

2. schvaluje 
financování veřejné zakázky Výměna oken a oprava západní fasády 
Klášterská 135/II z rozpočtu města v roce 2019 do výše 2 500 tis. Kč bez DPH. 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 19 členů ZMě a 2 členové ZMě se zdrželi. 
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Usnesení číslo: 812/40Z/2018  
Financování akcí z ORJ 40 rozpočtu města v roce 2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
financování veřejné zakázky 1. ZŠ Štítného - výměna oken boční fasády z 
rozpočtu města v roce 2019 do výše 3 000 tis. Kč bez DPH 

2. schvaluje 
financování veřejné zakázky Výměna oken a oprava západní fasády 
Klášterská 135/II z rozpočtu města v roce 2019 do výše 2 500 tis. Kč bez DPH. 

 
16. Bezúplatný převod pozemků od Státního pozemkového úřadu – 
schválení převodních smluv 

Ing. P. Blížilová uvedla materiál týkající se bezúplatného převodu pozemků od 
Státního pozemkového úřadu – schválení převodních smluv. 

Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu pozemků č. 1010991817 mezi 
městem Jindřichův Hradec (nabyvatelem) a ČR Státním pozemkovým 
úřadem, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ 01312774 
(převádějícím), na převod pozemku p.č. 1128/16 v k.ú. Otín u J.Hradce, obec 
Jindřichův Hradec a nově vzniklých pozemků zaměřených GP č. 4936-
88/2017 p.č. 3303/2, p.č.3305/11 a nově vzniklých pozemků zaměřených GP 
č. 4935-86/2017 p.č. 3334/4, p.č. 3334/6, p.č. 3335/17, p.č. 3335/36 v obci i k.ú. 
Jindřichův Hradec, dle předloženého návrhu. 

2. schvaluje 
uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu pozemků č. 1009991817 mezi 
městem Jindřichův Hradec (nabyvatelem) a ČR Státním pozemkovým 
úřadem, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ 01312774 
(převádějícím), na převod pozemků p.č. 4240/8, p.č. 4240/11 a nově vzniklého 
pozemku zaměřeného GP č. 4933-24/2017 p.č. 4237/5 obec i k.ú. Jindřichův 
Hradec, dle předloženého návrhu. 

3. schvaluje 
uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu pozemků č. 1008991817 mezi 
městem Jindřichův Hradec (nabyvatelem) a ČR Státním pozemkovým 
úřadem, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ 01312774 
(převádějícím), na převod nově vzniklého pozemku zaměřeného GP č. 413-
645/2017 p.č. 540/5 v k.ú. Děbolín, obec Jindřichův Hradec, dle předloženého 
návrhu. 
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4. schvaluje 
uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu pozemků č. 1007991817 mezi 
městem Jindřichův Hradec (nabyvatelem) a ČR Státním pozemkovým 
úřadem, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov,IČ 01312774 
(převádějícím), na převod nově vzniklého pozemku zaměřeného GP č. 1116-
87/2017 p.č. 1117/2 v k.ú. Otín u J.Hradce, obec Jindřichův Hradec, dle 
předloženého návrhu. 

 
 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 21 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 813/40Z/2018  
Bezúplatný převod pozemků od Státního pozemkového úřadu - schválení 
převodních smluv 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu pozemků č. 1010991817 mezi 
městem Jindřichův Hradec (nabyvatelem) a ČR Státním pozemkovým 
úřadem, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ 01312774 
(převádějícím), na převod pozemku p.č. 1128/16 v k.ú. Otín u J.Hradce, obec 
Jindřichův Hradec a nově vzniklých pozemků zaměřených GP č. 4936-
88/2017 p.č. 3303/2, p.č.3305/11 a nově vzniklých pozemků zaměřených GP 
č. 4935-86/2017 p.č. 3334/4, p.č. 3334/6, p.č. 3335/17, p.č. 3335/36 v obci i k.ú. 
Jindřichův Hradec, dle předloženého návrhu. 

2. schvaluje 
uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu pozemků č. 1009991817 mezi 
městem Jindřichův Hradec (nabyvatelem) a ČR Státním pozemkovým 
úřadem, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ 01312774 
(převádějícím), na převod pozemků p.č. 4240/8, p.č. 4240/11 a nově vzniklého 
pozemku zaměřeného GP č. 4933-24/2017 p.č. 4237/5 obec i k.ú. Jindřichův 
Hradec, dle předloženého návrhu. 

3. schvaluje 
uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu pozemků č. 1008991817 mezi 
městem Jindřichův Hradec (nabyvatelem) a ČR Státním pozemkovým 
úřadem, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ 01312774 
(převádějícím), na převod nově vzniklého pozemku zaměřeného GP č. 413-
645/2017 p.č. 540/5 v k.ú. Děbolín, obec Jindřichův Hradec, dle předloženého 
návrhu. 

4. schvaluje 
uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu pozemků č. 1007991817 mezi 
městem Jindřichův Hradec (nabyvatelem) a ČR Státním pozemkovým 
úřadem, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov,IČ 01312774 



 15 

(převádějícím), na převod nově vzniklého pozemku zaměřeného GP č. 1116-
87/2017 p.č. 1117/2 v k.ú. Otín u J.Hradce, obec Jindřichův Hradec, dle 
předloženého návrhu. 

 
 
17. Žádost o odkup inženýrských sítí, komunikace a pozemku pod 
komunikací (Staviservis spol. s r.o.) 

Ing. P. Blížilová uvedla materiál týkající se žádosti o odkup inženýrských sítí, 
komunikace a pozemku pod komunikací (Staviservis spol. s r.o.). 

Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní, dle předloženého návrhu, mezi 
městem Jindřichův Hradec jako budoucím kupujícím a společností Staviservis 
spol. s r.o., IČ 424 08 008, se sídlem Deštenská 71, Radouňka, Jindřichův 
Hradec. 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 21 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 814/40Z/2018  
Žádost o odkup inženýrských sítí, komunikace a pozemku pod komunikací 
(Staviservis spol. s r.o.) 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní, dle předloženého návrhu, mezi 
městem Jindřichův Hradec jako budoucím kupujícím a společností Staviservis 
spol. s r.o., IČ 424 08 008, se sídlem Deštenská 71, Radouňka, Jindřichův 
Hradec. 

 
 
18. Majetkoprávní vypořádání stavby „Přestavba křižovatky silnice 
I/34 a MK v J. Hradci“ – p.č. 3526/13 a 3526/14 v k.ú. J. Hradec – budoucí 
směnná smlouva - záměr 
 
Ing. P. Blížilová uvedla materiál týkající se majetkoprávního vypořádání stavby 
„Přestavba křižovatky silnice I/34 a MK v J. Hradci“ – p.č. 3526/13 a 3526/14 v k.ú. 
J. Hradec – budoucí směnná smlouva. 
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Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
přijetí záměru směnit část pozemku p.č. 4303/2, ostatní plocha, silnice, o 
výměře cca 1082 m2, v obci i k.ú. Jindřichův Hradec, který město Jindřichův 
Hradec nabude darovací smlouvou od Jihočeského kraje, za části pozemků ve 
spoluvlastnictví , (1/3), 

, , J.Hradec (1/3) a , 
 J.Hradec (1/3) p.č. 3526/13, orná půda, o výměře cca 161 

m2 a p.č. 3526/14, orná půda, o výměře cca 748 m2, v obci i k.ú. Jindřichův 
Hradec za těchto podmínek: 
- směna bude provedena bez finančního vyrovnání 
- směňované části pozemků budou zaměřeny geometrickým plánem po 
dokončení stavby "Přestavba křižovatky silnice I/34 a MK v J.Hradci" 
- v části pozemku p.č. 4303/2 je vedeno podzemní vedení NN, 
telekomunikační kabel 
- budoucí vlastníci pozemku p.č. 4303/2 berou na vědomí, že do pozemku p.č. 
4303/2 bude přeložen vodovod 
- trvalá změna poměrů, kdy by nebylo možné požadovat platné uzavření 
směnné smlouvy, např. neprovedení stavby "Přestavba křižovatky silnice I/34 
a MK v J.Hradci" na předmětných pozemcích, je důvodem k ukončení 
platnosti budoucí směnné smlouvy. 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 21 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 815/40Z/2018  
Majetkoprávní vypořádání stavby "Přestavba křižovatky silnice I/34 a MK v J. 
Hradci" - p.č. 3526/13 a 3526/14 v k.ú. J.Hradec - budoucí směnná smlouva - záměr 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
přijetí záměru směnit část pozemku p.č. 4303/2, ostatní plocha, silnice, o 
výměře cca 1082 m2, v obci i k.ú. Jindřichův Hradec, který město Jindřichův 
Hradec nabude darovací smlouvou od Jihočeského kraje, za části pozemků ve 
spoluvlastnictví Ing. Karla Hrona, Dolní Skrýchov čp. 89 (1/3), Ing. Karla 
Houšky, Jemčinská 264/IV, J.Hradec (1/3) a JUDr. Jaroslava Cvrčka, 
Jáchymova 901/III, J.Hradec (1/3) p.č. 3526/13, orná půda, o výměře cca 161 
m2 a p.č. 3526/14, orná půda, o výměře cca 748 m2, v obci i k.ú. Jindřichův 
Hradec za těchto podmínek: 
- směna bude provedena bez finančního vyrovnání 
- směňované části pozemků budou zaměřeny geometrickým plánem po 
dokončení stavby "Přestavba křižovatky silnice I/34 a MK v J.Hradci" 
- v části pozemku p.č. 4303/2 je vedeno podzemní vedení NN, 
telekomunikační kabel 
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- budoucí vlastníci pozemku p.č. 4303/2 berou na vědomí, že do pozemku p.č. 
4303/2 bude přeložen vodovod 
- trvalá změna poměrů, kdy by nebylo možné požadovat platné uzavření 
směnné smlouvy, např. neprovedení stavby "Přestavba křižovatky silnice I/34 
a MK v J.Hradci" na předmětných pozemcích, je důvodem k ukončení 
platnosti budoucí směnné smlouvy. 

 
 
19. Závěrečný účet DSO Mikroregion Jindřichohradecko za rok 2017 a 
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření  
 
Ing. P. Blížilová uvedla materiál týkající se závěrečného účtu DSO Mikroregion 
Jindřichohradecko za rok 2017 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. 
 
K tomuto bodu vystoupili: 
 
Ing. J. Mlčák, MBA – Sdružení Mikroregion konal na základě programu z roku 2016. Podle 
jakého programu postupuje v roce 2017? 
Ing. S. Mrvka – nedokáže nyní odpovědět. Je možné, že na stránkách města je starý 
dokument. Bude prověřeno a dostanete písemnou odpověď. 
Ing. J. Mlčák, MBA – není možné, aby toto sdružení předkládalo výroční zprávu? 
Ing. S. Mrvka – to zákon neukládá. Lze do ní samozřejmě nahlédnout. 
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
závěrečný účet DSO Mikroregion Jindřichohradecko za rok 2017 

2. bere na vědomí 
zprávu  o  výsledku  přezkoumání  hospodaření  DSO  Mikroregion 
Jindřichohradecko za rok 2017. 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 21 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 816/40Z/2018  
Závěrečný účet DSO Mikroregion Jindřichohradecko za rok 2017 a zpráva o 
výsledku přezkoumání hospodaření 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. bere na vědomí 
závěrečný účet DSO Mikroregion Jindřichohradecko za rok 2017 
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2. bere na vědomí 
zprávu  o  výsledku  přezkoumání  hospodaření  DSO  Mikroregion Jindřicho-  
hradecko za rok 2017. 

 
 
V 17.20 hod. vyhlásil pan starosta Ing. S. Mrvka patnáctiminutovou přestávku. 
 
 
 
20. Diskuze + interpelace členů ZMě 
 
 
V diskuzi nikdo nevystoupil. 
 
 
 
21. Závěr 

                                                                                                                                    
40. zasedání Zastupitelstva města J. Hradec bylo skončeno v 17:40 hodin. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   Ing. Stanislav   M r v k a 
                                                                                             starosta města 
 
 
 
Ověřovatelé:    p. Radim Kvitský                                               …………………………… 
 
                           datum ověření zápisu                                        …………………………… 
 
 
 
                           p. MUDr. Jakub   R y t í ř                                  …………………………… 
 
                           datum ověření zápisu                                         .………………………….. 
 
 
 
 
Zapsala: D. Matějková 
V Jindřichově Hradci dne 27. června 2018 




