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ZZ   ÁÁ   PP   II   SS   
 

z  4 1 .  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 9 .   s  r  p  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:                    20     členů ZMě 
Nepřítomno:                0      členů ZMě 
Omluveni:                    7     členů  ZMě                                         Celkem 27 členů ZMě 
 
 
Zapisovatelkou jednání byla pověřena pracovnice Městského úřadu J. Hradec p. Iva 
Korandová. 
 
 

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

1. schvaluje 
návrhovou komisi ve složení: 
-   Jiří Pravda - mluvčí 
-   JUDr. Tomeš Vytiska 
-   Pavel Šimák 
 
ověřovatele zápisu ve složení: 
-   Petr Spatzierer  
-   MgA. Sabina Langerová. 

 

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

 
 

Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle platných právních
předpisů
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Usnesení číslo: 817/41Z/2018  
Schválení návrhové komise a ověřovatelů zápisu 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
návrhovou komisi ve složení: 
-   Jiří Pravda - mluvčí 
-   JUDr. Tomeš Vytiska 
-   Pavel Šimák 
 
ověřovatele zápisu ve složení: 
-   Petr Spatzierer 
-   MgA. Sabina Langerová. 
 

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

1. schvaluje 
upravený program jednání. 

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

Usnesení číslo: 818/41Z/2018  
Schválení předloženého programu 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
upravený program jednání. 

 

 
4. Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace – NLN, 
s.r.o. 
 
Ing. S. Mrvka uvedl materiál týkající se dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o 
poskytnutí dotace – NLN, s. r. o. 
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K tomuto bodu vystoupili:  
 
Mgr. V. Burian – je rád za tyto informace. Pracuji na knize a při přípravě knihy se objevily 
nové informace k historii a archeologii, proto posunutí termínu. 
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 
25. 5. 2016 mezi městem Jindřichův Hradec a NLN, s.r.o. - Nakladatelství 
lidové noviny, se sídlem Náprstkova 10, 110 00 Praha 1, IČ 48534391, dle 
předloženého návrhu. 

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

Usnesení číslo: 819/41Z/2018  
Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace - NLN, s.r.o.  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 
25. 5. 2016 mezi městem Jindřichův Hradec a NLN, s.r.o. - Nakladatelství 
lidové noviny, se sídlem Náprstkova 10, 110 00 Praha 1, IČ 48534391, dle 
předloženého návrhu. 

 

 
5. Rozpočtová opatření schválená radou města a opravy rozpisu 
schváleného rozpočtu 
 
Ing. P. Blížilová uvedla materiál týkající se rozpočtových opatření schválených radou 
města a opravy rozpisu schváleného rozpočtu. 
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
- rozpočtová  opatření č.  40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 52, 53 a 55/2018, která 
schválila   Rada   města   Jindřichův   Hradec   a    opravné    doklady    rozpisu 
schváleného rozpočtu č. 528 - 590/2018. 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 19 členů ZMě a 1 člen ZMě se zdržel. 
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Usnesení číslo: 820/41Z/2018  
Rozpočtová opatření schválená radou města a opravy rozpisu schváleného 
rozpočtu 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. bere na vědomí 
- rozpočtová  opatření č.  40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 52, 53 a 55/2018, která 
schválila   Rada   města   Jindřichův   Hradec   a    opravné    doklady    rozpisu 
schváleného rozpočtu č. 528 - 590/2018. 

 
 
6. Návrh pravidel rozpočtového provizoria 
 
Ing. P. Blížilová uvedla materiál týkající se návrhu pravidel rozpočtového provizoria. 
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
pravidla rozpočtového provizoria dle předloženého návrhu. 

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

Usnesení číslo: 821/41Z/2018  
Návrh pravidel rozpočtového provizoria  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
Pravidla rozpočtového provizoria dle předloženého návrhu. 

 

 
7. Podání žádosti o grant do výzvy č. 6 MŠMT 

Ing. B. Komínek uvedl materiál týkající se podání žádosti o grant do výzvy č. 6 
MŠMT. 

Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
podání žádosti o dotaci na investiční akci Přístavba jedné třídy v odloučeném 
pracovišti 2. mateřské školy Jindřichův Hradec II, Jáchymova 209 na sídl. 
Hvězdárna, Havlíčkova 175 do Výzvy č. 6 Ministerstva školství, mládeže a 
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tělovýchovy v rámci programu 133 310 Rozvoj výukových kapacit mateřských 
a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky 

2. schvaluje 
přijetí závazku financování investiční akce Přístavba jedné třídy v odloučeném 
pracovišti 2. mateřské školy Jindřichův Hradec II, Jáchymova 209 na sídl. 
Hvězdárna, Havlíčkova 175 z rozpočtu města v minimální výši 30% z 
celkových způsobilých výdajů akce. 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 20 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 822/41Z/2018  
Podání žádosti o grant do výzvy č. 6 MŠMT 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
podání žádosti o dotaci na investiční akci Přístavba jedné třídy v odloučeném 
pracovišti 2. mateřské školy Jindřichův Hradec II, Jáchymova 209 na sídl. 
Hvězdárna, Havlíčkova 175 do Výzvy č. 6 Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy v rámci programu 133 310 Rozvoj výukových kapacit mateřských 
a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky 

2. schvaluje 
přijetí závazku financování investiční akce Přístavba jedné třídy v odloučeném 
pracovišti 2. mateřské školy Jindřichův Hradec II, Jáchymova 209 na sídl. 
Hvězdárna, Havlíčkova 175 z rozpočtu města v minimální výši 30% z 
celkových způsobilých výdajů akce. 

 
 
8. Chodník Dolní Radouň – smlouvy o smlouvách budoucích kupních 
 
Ing. B. Komínek uvedl materiál týkající se chodníku Dolní Radouň – smlouvy o 
smlouvách budoucích kupních. 
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemku p.č. 90/6 v k.ú. 
Dolní Radouň mezi Městem Jindřichův Hradec a , trvale 
bytem , 377 01 Jindřichův Hradec, dle předloženého návrhu. 

2. schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemku p.č. 90/7 v k.ú. 
Dolní Radouň mezi Městem Jindřichův Hradec a , trvale 
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bytem , 377 01 Jindřichův Hradec, dle předloženého 
návrhu 

3. schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemku p.č. 91 v k.ú. 
Dolní Radouň mezi Městem Jindřichův Hradec a  

, trvale bytem , 377 01 Jindřichův Hradec, dle 
předloženého návrhu 

4. schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemku p.č. 94/3 v k.ú. 
Dolní Radouň mezi Městem Jindřichův Hradec a , trvale 
bytem , 377 01 Jindřichův Hradec, dle předloženého návrhu 

5. schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemku p.č. 106 v k.ú. 
Dolní Radouň mezi Městem Jindřichův Hradec a , 
trvale bytem , 377 01 Jindřichův Hradec, dle předloženého 
návrhu 

6. schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemku p.č. 854/2 v k.ú. 
Dolní Radouň mezi Městem Jindřichův Hradec a  a  

, trvale bytem  377 01 Jindřichův Hradec, dle 
předloženého návrhu 

7. schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemku p.č. 909/6 v k.ú. 
Dolní Radouň mezi Městem Jindřichův Hradec a , trvale 
bytem , 377 01 Jindřichův Hradec, dle předloženého návrhu 

8. schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemku p.č. 3318 v k.ú. 
Dolní Radouň mezi Městem Jindřichův Hradec a , trvale 
bytem , 377 01 Jindřichův Hradec, dle předloženého 
návrhu. 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 20 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 823/41Z/2018  
Chodník Dolní Radouň - smlouvy o smlouvách budoucích kupních 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemku p.č. 90/6 v k.ú. 
Dolní Radouň mezi Městem Jindřichův Hradec a , trvale 
bytem , 377 01 Jindřichův Hradec, dle předloženého návrhu. 
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2. schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemku p.č. 90/7 v k.ú. 
Dolní Radouň mezi Městem Jindřichův Hradec a , trvale 
bytem , 377 01 Jindřichův Hradec, dle předloženého 
návrhu 

3. schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemku p.č. 91 v k.ú. 
Dolní Radouň mezi Městem Jindřichův Hradec a  

 trvale bytem , 377 01 Jindřichův Hradec, dle 
předloženého návrhu 

4. schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemku p.č. 94/3 v k.ú. 
Dolní Radouň mezi Městem Jindřichův Hradec a , trvale 
bytem , 377 01 Jindřichův Hradec, dle předloženého návrhu 

5. schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemku p.č. 106 v k.ú. 
Dolní Radouň mezi Městem Jindřichův Hradec a  
trvale bytem , 377 01 Jindřichův Hradec, dle předloženého 
návrhu 

6. schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemku p.č. 854/2 v k.ú. 
Dolní Radouň mezi Městem Jindřichův Hradec a  

, trvale bytem , 377 01 Jindřichův Hradec, dle 
předloženého návrhu 

7. schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemku p.č. 909/6 v k.ú. 
Dolní Radouň mezi Městem Jindřichův Hradec a , trvale 
bytem , 377 01 Jindřichův Hradec, dle předloženého návrhu 

8. schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemku p.č. 3318 v k.ú. 
Dolní Radouň mezi Městem Jindřichův Hradec a , trvale 
bytem  377 01 Jindřichův Hradec, dle předloženého 
návrhu. 

 
 

9. Návrh rozpočtového opatření č. 45/2018 v ORJ 40 – Opravy chodníků 
 
Ing. B. Komínek uvedl materiál týkající se návrhu rozpočtového opatření č. 45/2018 
v ORJ 40 – Opravy chodníků. 
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Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
provedení rozpočtového opatření č. 45/2018 v ORJ 40 odbor rozvoje takto: 
- Oddíl Ostatní záležitosti pozemních komunikací a silniční dopravy, zařazení 
položky Opravy chodníků částkou 1 600 000 Kč, 
- Oddíl Komunální služby a rozvoj j. n., položka Příměstský autokemp 
Denisova - snížení o částku 1 600 000 Kč. 

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

 
Usnesení číslo: 824/41Z/2018  
Návrh rozpočtového opatření č. 45/2018 v ORJ 40 - Opravy chodníků 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
provedení rozpočtového opatření č. 45/2018 v ORJ 40 odbor rozvoje takto: 
- Oddíl Ostatní záležitosti pozemních komunikací a silniční dopravy, zařazení 
položky Opravy chodníků částkou 1 600 000 Kč, 
- Oddíl Komunální služby a rozvoj j. n., položka Příměstský autokemp 
Denisova - snížení o částku 1 600 000 Kč. 

 
 
10. Návrh rozpočtového opatření č. 50/2018 – Revitalizace zeleně 
Rezkova ulice – 1. etapa 

Ing. B. Komínek uvedl materiál týkající se návrhu rozpočtového opatření č. 50/2018 – 
Revitalizace zeleně Rezkova ulice – 1. etapa. 

Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
provedení rozpočtového opatření č. 50/2018 v ORJ 40 odbor rozvoje takto: 
- Oddíl  Péče  o  vzhled  obcí  a  veřejnou  zeleň,  ochrana ŽP, zařazení položky 
Revitalizace  zeleně  Rezkova  ulice  -  1.  etapa  křižovatka  u  nádraží  částkou 
500 000 Kč,  
- Oddíl  Vodní  díla  v  zemědělské  krajině,  položka  Buk  -   obnova   rybníku 
U konzumu p. č. 38 - snížení o částku 250 000 Kč. 
 
provedení  rozpočtového  opatření  č. 50/2018 v ORJ 2 odbor životní prostředí 
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takto: 
- položka Revitalizace zeleně Rezkova ulice - snížení o částku 250 000 Kč. 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 20 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 825/41Z/2018  
Návrh rozpočtového opatření č. 50/2018 - Revitalizace zeleně Rezkova ulice - 1. 
etapa 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
provedení rozpočtového opatření č. 50/2018 v ORJ 40 odbor rozvoje takto: 
- Oddíl  Péče  o  vzhled  obcí  a  veřejnou  zeleň,  ochrana ŽP, zařazení položky 
Revitalizace  zeleně  Rezkova  ulice  -  1.  etapa  křižovatka  u  nádraží  částkou 
500 000 Kč,  
- Oddíl  Vodní  díla  v  zemědělské  krajině,  položka  Buk  -   obnova   rybníku 
U konzumu p. č. 38 - snížení o částku 250 000 Kč. 
 
provedení  rozpočtového  opatření  č. 50/2018 v ORJ 2 odbor životní prostředí 
takto: 
- položka Revitalizace zeleně Rezkova ulice - snížení o částku 250 000 Kč. 

 
 

11. Návrh rozpočtového opatření č. 51/2018 – přesun výdajů z ORJ 40 
do ORJ 37 na akci Ozelenění části Jáchymovy ulice 

Ing. B. Komínek uvedl materiál týkající se návrhu rozpočtového opatření č. 51/2018  
– přesun výdajů z ORJ 40 do ORJ 37 na akci Ozelenění části Jáchymovy ulice. 

Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
provedení rozpočtového opatření č. 51/2018 v ORJ 40 odbor rozvoje takto: 
- Oddíl Komunální služby a rozvoj j. n., položka Příměstský autokemp 
Denisova - snížení o částku 250 000 Kč. 
 
provedení rozpočtového opatření č. 51/2018 v ORJ 37 místní hospodářství 
takto: 
- položka Veřejná zeleň - výsadba - zvýšení o částku 250 000 Kč. 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 20 členů ZMě. 
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Usnesení číslo: 826/41Z/2018  
Návrh rozpočtového opatření č. 51/2018 - přesun výdajů z ORJ 40 do ORJ 37 na 
akci Ozelenění části Jáchymovy ulice 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
provedení rozpočtového opatření č. 51/2018 v ORJ 40 odbor rozvoje takto: 
- Oddíl Komunální služby a rozvoj j. n., položka Příměstský autokemp 
Denisova - snížení o částku 250 000 Kč. 
 
provedení rozpočtového opatření č. 51/2018 v ORJ 37 místní hospodářství 
takto: 
- položka Veřejná zeleň - výsadba - zvýšení o částku 250 000 Kč. 

 
 
12. Návrh rozpočtového opatření č. 54/2018 – Radouňka páteřní 
komunikace silnice III/12833a 

Ing. B. Komínek uvedl materiál týkající se návrhu rozpočtového opatření č. 54/2018 – 
Radouňka páteřní komunikace silnice III/12833a. 

Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
provedení rozpočtového opatření č. 54/2018 v ORJ 40 odbor rozvoje takto: 
- Oddíl Silnice, položka Radouňka páteřní komunikace - obnova povrchů 
včetně chodníků - zvýšení o částku 600 000 Kč, 
- Oddíl Silnice, položka Rekonstrukce MK Radouňka Šeříková, Perleťová - 
snížení o částku 100 000 Kč, 
- Oddíl Komunální služby a rozvoj j.n., položka Rekonstrukce objektu pro 
JSDHM - snížení o částku 500 000 Kč. 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 19 členů ZMě a 1 člen ZMě se zdržel. 
 
Usnesení číslo: 827/41Z/2018  
Návrh rozpočtového opatření č. 54/2018 - Radouňka páteřní komunikace silnice 
III/12833a  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
provedení rozpočtového opatření č. 54/2018 v ORJ 40 odbor rozvoje takto: 
- Oddíl Silnice, položka Radouňka páteřní komunikace - obnova povrchů 
včetně chodníků - zvýšení o částku 600 000 Kč, 



 11 

- Oddíl Silnice, položka Rekonstrukce MK Radouňka Šeříková, Perleťová - 
snížení o částku 100 000 Kč, 
- Oddíl Komunální služby a rozvoj j.n., položka Rekonstrukce objektu pro 
JSDHM - snížení o částku 500 000 Kč. 

 
 
13. Majetkoprávní vypořádání v k.ú. J.Hradec – ZC s.r.o. - realizace 

Ing. B. Komínek uvedl materiál týkající se majetkoprávního vypořádání v k.ú. J. 
Hradec – ZC s.r.o. 

K tomuto bodu vystoupili: 

JUDr. T. Vytiska – běžná praxe při takových investičních akcích je taková, že investor, když 
něco buduje včetně sítí a dalšího, tak předem počítá s tím, aby se o to nemusel starat, že to 
převede na město zdarma. Proč má město převzít kruhový objezd, když je součástí silnice I. 
třídy? Jaký to má smysl? 
Ing. B. Komínek – Jihočeský kraj schválil, že ten most je ještě ŘSD a že dojde k vyrovnání. 
Na kruhový objezd, který je Jihočeského kraje, bude navazovat místní komunikace města. 
Kruhové objezdy v té lokalitě vznikaly z důvodu obslužnosti. I v minulosti město odkupovalo 
sítě např. v lokalitě „Na Palásku“. Není to nic neobvyklého. Bezúplatný převod je většinou 
v případech ve spojení Město – Jihočeský kraj, Jihočeský kraj – ŘSD. Cena 470 tis. Kč - cena 
převážně zastávek MHD. Pokud by je tam investor nevybudoval, město by je stejně muselo 
udělat. Zůstane účelovou komunikací. Jsou tam SMJH, ČEVAK a jiné firmy. 
JUDr. T. Vytiska – nedostal jsem žádnou odpověď. Podle mého názoru, investor musí 
vybudovat vše, co je ve stavebním povolení a musí se o to starat. A protože se nechce starat o 
ulice, o kanalizace, tak proto to dává městu zadarmo. To je běžná praxe. Proč z této praxe 
vybočujeme? 
Ing. B. Komínek – u rodinných domů je to běžná praxe. U průmyslových staveb to není 
přesně určeno. Dřívější situace ovlivňovala celou dopravu. Je to v lokalitě, kde se dříve špatně 
odbočovalo a proto výstavbu město podporovalo. Město dostalo nabídku od ZC a buď to město 
koupí nebo ne.  
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
uzavření Kupní smlouvy mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 
Jindřichův Hradec, IČ 00246875 (jako kupujícím) a ZC s.r.o., Jiráskovo 
předměstí čp. 633/III, Jindřichův Hradec, IČ 60826401 (jako prodávajícím) dle 
předloženého návrhu, za podmínky souhlasu ČSOB a.s. s výmazem 
zástavních práv.  
Kupní cena ve výši 470.000,- Kč bude hrazena z ORJ 39. 

2. schvaluje 
uzavření Darovací smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem 
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Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec, IČ 00246875 (jako 
obdarovaný či povinný) a ZC s.r.o., Jiráskovo předměstí čp. 633/III, 
Jindřichův Hradec, IČ 60826401 (jako dárce či oprávněný), dle předloženého 
návrhu, za podmínky souhlasu ČSOB a.s. s výmazem zástavních práv. 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 16 členů ZMě, proti 1 člen ZMě a zdrželi se 3 
členové ZMě. 
 
Usnesení číslo: 828/41Z/2018  
Majetkoprávní vypořádání v k.ú. J.Hradec - ZC s.r.o. - realizace 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření Kupní smlouvy mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 
Jindřichův Hradec, IČ 00246875 (jako kupujícím) a ZC s.r.o., Jiráskovo 
předměstí čp. 633/III, Jindřichův Hradec, IČ 60826401 (jako prodávajícím) dle 
předloženého návrhu, za podmínky souhlasu ČSOB a.s. s výmazem 
zástavních práv.  
Kupní cena ve výši 470.000,- Kč bude hrazena z ORJ 39. 

2. schvaluje 
uzavření Darovací smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem 
Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec, IČ 00246875 (jako 
obdarovaný či povinný) a ZC s.r.o., Jiráskovo předměstí čp. 633/III, 
Jindřichův Hradec, IČ 60826401 (jako dárce či oprávněný), dle předloženého 
návrhu, za podmínky souhlasu ČSOB a.s. s výmazem zástavních práv. 

 
 
14. Smlouva o budoucí darovací smlouvě na převod komunikace na 
p.č. 4274/2 v k.ú. J.Hradec od ŘSD - realizace 

Ing. B. Komínek uvedl materiál týkající se smlouvy o budoucí darovací smlouvě na 
převod komunikace na p.č. 4274/2 v k.ú. J.Hradec od ŘSD. 

Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
uzavření Smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi ŘSD ČR, Na Pankráci 
546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČ 65993390 (jako budoucím dárcem) a městem 
Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec, IČ 00246875 (jako 
budoucím obdarovaným) dle předloženého návrhu. 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 18 členů ZMě a 2 členové ZMě se zdrželi. 
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Usnesení číslo: 829/41Z/2018  
Smlouva o budoucí darovací smlouvě na převod komunikace na p.č. 4274/2 v k.ú. 
J.Hradec od ŘSD - realizace  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření Smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi ŘSD ČR, Na Pankráci 
546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČ 65993390 (jako budoucím dárcem) a městem 
Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec, IČ 00246875 (jako 
budoucím obdarovaným) dle předloženého návrhu. 

 
 
15. Nabídka na odkoupení komunikace v k.ú. Radouňka a k.ú. Dolní 
Skrýchov – RBB INVEST – Smlouva o budoucí kupní smlouvě - 
realizace 
 
Ing. B. Komínek uvedl materiál týkající se nabídky na odkoupení komunikace v k.ú. 
Radouňka a k.ú. Dolní Skrýchov – RBB INVEST- Smlouva o budoucí kupní smlouvě. 

V 16:57 hod odešel z jednání ZMě Mgr. V. Burian a Mgr. V. Duba. Přítomno 18 členů ZMě. 
V 16:59 hod se dostavil Mgr. V. Burian na jednání ZMě. Přítomno 19 členů ZMě. V 17:03 
hod se dostavil Mgr. V. Duba. Přítomno 20 členů ZMě. 

K tomuto bodu vystoupili: 

JUDr. T. Vytiska – sám žadatel jde na 1/3 ceny než co ho to stálo. Proč zrovna 1/3? Proč to 
nedá zadarmo? Jsem rád, že tyto komunikace stojí, jsou vybudovány, ale proč se o ně město 
má starat? Proč město bere do užívání pozemky? Nemusí se kupovat. Není to správné 
hospodaření s městskými prostředky. Nebudu hlasovat pro tento bod. 
Ing. S. Mrvka – požaduji stanovisko finančního výboru. 
M. Kadeřábek – vystupuji jako zástupce finančního výboru i jako obyvatel Radouňky. 
Finanční výbor se sešel, ale nebyl usnášeníschopný. Ale projednal tuto záležitost a neměl 
k tomu větší výhrady. Jako občan Radouňky jsem inicioval, aby při výstavbě páteřní 
komunikace jsme měli i jinou možnost přístupu do Radouňky. Co se týče názoru občanů, tak 
ti preferovali výstavbu nové komunikace od Rapolu na Radouně a Dolní Skrýchov, aby to byla 
komunikace veřejně přístupná. Je to daň za to, že se postavila komunikace širší a pro využití 
všemi občany. Proto se město rozhodlo, ohledně využití nabídky. 
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi městem Jindřichův Hradec, 
Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec, IČ 00246875 (jako budoucím kupujícím) 
a RBB INVEST, a.s., Nová Kolonie 1448/6, Praha 5 – Stodůlky, IČ 26044919 
(jako budoucím prodávajícím), dle předloženého návrhu. 
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2. schvaluje 
přijetí závazku financování na odkoupení předmětu Smlouvy o budoucí 
smlouvě kupní dle předloženého návrhu. 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 13 členů ZMě , proti 1 člen ZMě a 6 členů ZMě se 

zdrželo. NEBYLO PŘIJATO ŽÁDNÉ USNESENÍ. 
 

 
16. Bezúplatný převod pozemku p.č. 3956/470 v k.ú. Jindřichův Hradec 

Ing. B. Komínek uvedl materiál týkající se bezúplatného převodu pozemku p.č. 
3956/470 v k.ú. Jindřichův Hradec. 

Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
bezúplatný převod pozemku p. č. 3956/470 ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 46 m2, obec i k. ú. Jindřichův Hradec od ČR Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové 
Město, 128 00 Praha.     

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 20 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 830/41Z/2018  
Bezúplatný převod pozemku p.č. 3956/470 v k.ú. Jindřichův Hradec  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
bezúplatný převod pozemku p. č. 3956/470 ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 46 m2, obec i k. ú. Jindřichův Hradec od ČR Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové 
Město, 128 00 Praha.  

 
 
17. Prodej části pozemku p.č. 2423/1, k.ú. Jindřichův Hradec - záměr 

Ing. B. Komínek uvedl materiál týkající se prodeje části pozemku p.č. 2423/1, k.ú. 
Jindřichův Hradec. 

K tomuto bodu vystoupili: 
Mgr. V. Burian – tento materiál se projednával v minulosti již několikrát a nikdy se 
neschválil.  
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Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
záměr města prodat nově vzniklý pozemek p. č. 2423/145, ostatní plocha, 
manipulační plocha, o výměře 22 m2, který byl oddělen GP č. 3296-87/2005 z 
pozemku p. č. 2423/1, obec i k. ú. Jindřichův Hradec, za těchto podmínek: 
- obálkovou metodou za minimální nabídkovou cenu 900,-- Kč/m2 + 
příslušná sazba DPH 
- 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 
- v blízkosti pozemku vede telekomunikační kabel Cetin  
- kupní cena bude uhrazena do 30-ti dnů od uzavření kupní smlouvy 
- prodávající má právo od smlouvy odstoupit v případě, že kupní cena a 
náklady se smlouvou spojené nebudou uhrazeny včas a řádně 
- veškeré náklady se smlouvou spojené uhradí kupující. 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 17 členů ZMě, proti 1 člen ZMě a 2 členové ZMě 
se zdrželi. 
 
Usnesení číslo: 831/41Z/2018  
Prodej části pozemku p. č. 2423/1, k. ú. Jindřichův Hradec - záměr  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
záměr města prodat nově vzniklý pozemek p. č. 2423/145, ostatní plocha, 
manipulační plocha, o výměře 22 m2, který byl oddělen GP č. 3296-87/2005 z 
pozemku p. č. 2423/1, obec i k. ú. Jindřichův Hradec, za těchto podmínek: 
- obálkovou metodou za minimální nabídkovou cenu 900,-- Kč/m2 + 
příslušná sazba DPH 
- 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 
- v blízkosti pozemku vede telekomunikační kabel Cetin  
- kupní cena bude uhrazena do 30-ti dnů od uzavření kupní smlouvy 
- prodávající má právo od smlouvy odstoupit v případě, že kupní cena a 
náklady se smlouvou spojené nebudou uhrazeny včas a řádně 
- veškeré náklady se smlouvou spojené uhradí kupující. 

 
 
 
 
 
 



 16 

18. Prodej pozemku p.č. 4007/3, obec i k.ú. J. Hradec - záměr 
 
Ing. B. Komínek uvedl materiál týkající se prodeje pozemku p.č. 4007/3, obec i k.ú. J. 
Hradec. 

 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
záměr prodat pozemek p.č. 4007/3, trvalý travní porost, o výměře 129 m², 
obec i k.ú. Jindřichův Hradec, za těchto podmínek:  
- obálkovou metodou za minimální nabídkovou cenu 525,-- Kč/m² + příslušná 
sazba DPH 
- 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 
- na pozemek je uzavřena nájemní smlouva s tříměsíční výpovědní lhůtou 
- žadatel uhradí veškeré náklady se smlouvou spojené 
- prodávající má právo od smlouvy odstoupit v případě, že kupní cena a 
náklady se smlouvou spojené nebudou kupujícím uhrazeny včas a řádně 
- kupní cena bude uhrazena do 30ti dnů od podpisu smlouvy. 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 20 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 832/41Z/2018  
Prodej pozemku p.č. 4007/3, obec i k.ú. J. Hradec - záměr 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
záměr prodat pozemek p.č. 4007/3, trvalý travní porost, o výměře 129 m², 
obec i k.ú. Jindřichův Hradec, za těchto podmínek:  
- obálkovou metodou za minimální nabídkovou cenu 525,-- Kč/m² + příslušná 
sazba DPH 
- 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 
- na pozemek je uzavřena nájemní smlouva s tříměsíční výpovědní lhůtou 
- 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. 
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19. Prodej části pozemku p.č. 668/14, obec J. Hradec, k.ú. Matná - záměr  
 
Ing. B. Komínek uvedl materiál týkající se prodeje části pozemku p.č. 668/14, obec J. 
Hradec, k.ú. Matná. 
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

 
1. schvaluje 

záměr prodat pozemek p.č. 668/10, ostatní plocha, ostatní komunikace, o 
výměře 188 m², obec Jindřichův Hradec, k.ú. Matná, který byl oddělen 
geometrickým plánem č. 83-72/2011 z pozemku p.č. 668/14 (dříve pozemek 
ve zjednodušené evidenci p.č. 668/1 d1), vlastníkům sousedního pozemku st. 
p.č. 10 obec Jindřichův Hradec, k.ú. Matná, za těchto podmínek:  
- za cenu 290,-- Kč/m² 
- nově vzniklý pozemek p.č. 668/10 a pozemek p.č. st. 10 , k.ú. Matná budou 
zatíženy služebností z důvodu uložení vodního sběrače pro návesní rybník 
dle geometrického plánu č. 83-72/2011 
- žadatel má vyrovnány veškeré závazky vůči městu J. Hradec, jím zřízeným 
právnickým osobám a organizačním složkám, případně jsou závazky smluvně 
zajištěny a žadatel podmínky takové smlouvy plní 
- žadatel uhradí veškeré náklady se smlouvou spojené 
- prodávající má právo od smlouvy odstoupit v případě, že kupní cena a 
náklady se smlouvou spojené nebudou kupujícím uhrazeny včas a řádně 
- kupní cena bude uhrazena do 30ti dnů od podpisu smlouvy. 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 20 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 833/41Z/2018  
Prodej části pozemku p.č. 668/14, obec J. Hradec, k.ú. Matná - záměr 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
záměr prodat pozemek p.č. 668/10, ostatní plocha, ostatní komunikace, o 
výměře 188 m², obec Jindřichův Hradec, k.ú. Matná, který byl oddělen 
geometrickým plánem č. 83-72/2011 z pozemku p.č. 668/14 (dříve pozemek 
ve zjednodušené evidenci p.č. 668/1 d1), vlastníkům sousedního pozemku st. 
p.č. 10 obec Jindřichův Hradec, k.ú. Matná, za těchto podmínek:  
- za cenu 290,-- Kč/m² 
- nově vzniklý pozemek p.č. 668/10 a pozemek p.č. st. 10 , k.ú. Matná budou 
zatíženy služebností z důvodu uložení vodního sběrače pro návesní rybník 
dle geometrického plánu č. 83-72/2011 
- žadatel má vyrovnány veškeré závazky vůči městu J. Hradec, jím zřízeným 
právnickým osobám a organizačním složkám, případně jsou závazky smluvně 
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zajištěny a žadatel podmínky takové smlouvy plní 
- žadatel uhradí veškeré náklady se smlouvou spojené 
- prodávající má právo od smlouvy odstoupit v případě, že kupní cena a 
náklady se smlouvou spojené nebudou kupujícím uhrazeny včas a řádně 
- kupní cena bude uhrazena do 30ti dnů od podpisu smlouvy. 

 
 
20. Prodej části pozemku p.č. 2213, obec J. Hradec, k.ú. Radouňka - 
záměr 
 
Ing. B. Komínek uvedl materiál týkající se prodeje části pozemku p.č. 2213, obec J. 
Hradec, k.ú. Radouňka. 
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

 
1. schvaluje 

záměr prodat část pozemku p.č. 2213, trvalý travní porost, o výměře cca 100 
m², obec Jindřichův Hradec, k.ú. Radouňka za těchto podmínek:  
- za cenu 1374,-- Kč/m², včetně DPH 
- výměra prodávané části pozemku bude upřesněna geometrickým plánem 
- žadatel má vyrovnány veškeré závazky vůči městu J. Hradec, jím zřízeným 
právnickým osobám a organizačním složkám, případně jsou závazky smluvně 
zajištěny a žadatel podmínky takové smlouvy plní 
- na pozemek je uzavřena nájemní smlouva s tříměsíční výpovědní lhůtou 
- žadatel uhradí veškeré náklady se smlouvou spojené 
- prodávající má právo od smlouvy odstoupit v případě, že kupní cena a 
náklady se smlouvou spojené nebudou kupujícím uhrazeny včas a řádně 
- kupní cena bude uhrazena do 30ti dnů od podpisu smlouvy. 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 19 členů ZMě a 1 člen ZMě nehlasoval. 

 
Usnesení číslo: 834/41Z/2018  
Prodej části pozemku p.č. 2213, obec J. Hradec, k.ú. Radouňka - záměr 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
záměr prodat část pozemku p.č. 2213, trvalý travní porost, o výměře cca 100 
m², obec Jindřichův Hradec, k.ú. Radouňka za těchto podmínek:  
- za cenu 1374,-- Kč/m², včetně DPH 
- výměra prodávané části pozemku bude upřesněna geometrickým plánem 
- žadatel má vyrovnány veškeré závazky vůči městu J. Hradec, jím zřízeným 
právnickým osobám a organizačním složkám, případně jsou závazky smluvně 
zajištěny a žadatel podmínky takové smlouvy plní 
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- na pozemek je uzavřena nájemní smlouva s tříměsíční výpovědní lhůtou 
- 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. 

 
 
21. Změna usnesení ZMě č. 796/39Z/2018 ze dne 30. 5. 2018 – sloučení 
parcel v areálu TJ Slovan 
 
Ing. B. Komínek uvedl materiál týkající se změny usnesení ZMě č. 796/39Z/2018 ze 
dne 30. 5. 2018 – sloučení parcel v areálu TJ Slovan. 
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. mění 
své usnesení č. 796/39Z/2018 ze dne 30.5.2018 takto: 
 
schvaluje: 
koupi části sportovního 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 1581 m2, jehož součástí je 
stavba: Jindřichův Hradec II, č.p. 743, obč. vyb. 
- 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 20 členů ZMě. 

 
Usnesení číslo: 835/41Z/2018  
Změna usnesení ZMě č. 796/39Z/2018 ze dne 30.5.2018 – sloučení parcel v areálu TJ 
Slovan 
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Zastupitelstvo města po projednání: 
1. mění 

své usnesení č. 796/39Z/2018 ze dne 30.5.2018 takto: 
 
schvaluje: 
koupi části sportovního 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 1581 m2, jehož součástí je 
stavba: Jindřichův Hradec II, č.p. 743, obč. vyb. 
- 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. 

 
22. Uzavření veřejnoprávních smluv k Programu regenerace MPR 
Jindřichův Hradec 
 
Ing. B. Komínek uvedl materiál týkající se uzavření veřejnoprávních smluv 
k Programu regenerace MPR Jindřichův Hradec. 
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

 
1. schvaluje 

znění vzorové Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu 
regenerace MPR Jindřichův Hradec dle předloženého návrhu. 

2. schvaluje 
uzavření Veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z Programu regenerace 
MPR Jindřichův Hradec dle schváleného vzoru s příjemci jednotlivých dotací 
v souladu s usnesením Zastupitelstva města Jindřichův Hradec č. 
754/37Z/2018 ze dne 28.3.2018. 

 
 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 20 členů ZMě. 
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Usnesení číslo: 836/41Z/2018  
Uzavření veřejnoprávních smluv k Programu regenerace MPR Jindřichův Hradec 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
znění vzorové Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu 
regenerace MPR Jindřichův Hradec dle předloženého návrhu. 

2. schvaluje 
uzavření Veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z Programu regenerace 
MPR Jindřichův Hradec dle schváleného vzoru s příjemci jednotlivých dotací 
v souladu s usnesením Zastupitelstva města Jindřichův Hradec č. 
754/37Z/2018 ze dne 28.3.2018. 

 
V 17.22 hod. vyhlásil pan starosta Ing. S. Mrvka patnáctiminutovou přestávku. 
 
23. Diskuze + interpelace členů ZMě 
 
Ing. S. Mrvka – informoval, že poslední jednání ZMě se uskuteční 26. 9. 2018. Prosí o 
odevzdání notebooků na oddělení informatiky.  
 
 

24. Závěr 
                                                                                                                                    

41. zasedání Zastupitelstva města J. Hradec bylo skončeno v 17:45 hodin. 
 
 
 
 
                                                                                   Ing. Stanislav   M r v k a 
                                                                                             starosta města 
 
 
 
Ověřovatelé:    p. Petr    S p a t z i e r e r                                     …………………………… 
 
                           datum ověření zápisu                                        …………………………… 
 
 
                           p. MgA. Sabina   L a n g e r o v á                      …………………………… 
 

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

 

 

Zapsala: I. Korandová 

V Jindřichově Hradci dne 29. srpna 2018 




