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ZZ   ÁÁ   PP   II   SS   
 

z  4 2 .  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 6 .   z  á  ř  í    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:                    22     členů ZMě 
Nepřítomno:                    1    člen ZMě 
Omluveno:                    4     členové 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: 
-  Bc. Miroslav Kadeřábek  - mluvčí 
-  Otakar Kinšt 
-  Ing. Martin Kukačka 
 
ověřovatele zápisu ve složení: 
-  Ing. Karel Matoušek 
-  Bc. Radim Staněk. 

 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 22 členů ZMě. 

 
 

Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle platných právních
předpisů
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Usnesení číslo: 837/42Z/2018  
Schválení návrhové komise a ověřovatelů zápisu 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
návrhovou komisi ve složení: 
-  Bc. Miroslav Kadeřábek - mluvčí 
-  Otakar Kinšt 
-  Ing. Martin Kukačka 
 
ověřovatele zápisu ve složení: 
-  Ing. Karel Matoušek 
-  Bc. Radim Staněk. 
 

 
3.  Schválení předloženého programu 
 
Pan starosta Ing. S. Mrvka předložil ZMě program jednání. Vyměněna příloha 
k bodu č. 15. Informuje o dopisu od k budově Vojenské správy.  
 
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 22 členů ZMě. 

Usnesení číslo: 838/42Z/2018  
Schválení předloženého programu 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
upravený program jednání. 

 

 
4. Financování veřejné zakázky z ORJ 16 – Jindřichohradecký 
zpravodaj 
 
Ing. S. Mrvka uvedl materiál týkající se financování veřejné zakázky z ORJ 16 – 
Jindřichohradecký zpravodaj. 
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K tomuto bodu vystoupili: 
Mgr. V. Duba – by chtěl reagovat na to, že se Jindřichohradecký zpravodaj nestal nástrojem 
pro vyřizování názorů, což je trochu úsměvné a že by bylo hezké zachovat tuto čistě 
technickou a nudnou formu zpravodaje. V usnesení je uvedeno pro následující období. Měli 
bychom nechat prostor novému zastupitelstvu, které by si to mělo rozhodnout samo. Bude 
hlasovat proti. 
Ing. S. Mrvka – je stanoveno 3 leté období v důvodové zprávě. Zařazují se informace pro lidi 
a ne žádné politické věci. Redakční rada by to ani nepovolila. Zpravodaj má jiný formát.  
Mgr. V. Duba – žádnou lhůtu nevidí. Žádné roky. Neosočoval nikoho. Požaduje zařadit do 
usnesení.  
Ing. S. Mrvka – Mgr. V. Duba předloží upravený návrh usnesení. 
Ing. M. Kukačka – nechápe, jaký je problém v úpravě usnesení. 
Bc. M. Kadeřábek – Mgr. V. Duba předložil protinávrh: 
 

1. schvaluje 
přijetí závazku financování veřejné zakázky z ORJ 16 - Odbor kanceláře 
starosty: Jindřichohradecký zpravodaj z rozpočtu města Jindřichův Hradec 
pro období 2019 - 2021. 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém protinávrhu na usnesení. 
S předloženým protinávrhem na usnesení souhlasilo 19 členů ZMě, 1 člen ZMě 
proti a 2 členové ZMě se zdrželi. PROTINÁVRH BYL SCHVÁLEN. 

Usnesení číslo: 839/42Z/2018  
Financování veřejné zakázky z ORJ 16 - Jindřichohradecký zpravodaj 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
přijetí závazku financování veřejné zakázky z ORJ 16 - Odbor kanceláře 
starosty: Jindřichohradecký zpravodaj z rozpočtu města Jindřichův Hradec 
pro období 2019 - 2021. 

 

 
5. Rozpočtová opatření schválená radou města 

Ing. P. Blížilová  uvedla materiál týkající se rozpočtových opatření schválených 
radou města. 

Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
rozpočtová  opatření  č.  56,  58,  59,  60, 61, 62, 63, 64 a 66/2018, která schválila 
Rada města Jindřichův Hradec. 
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Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 22 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 840/42Z/2018  
Rozpočtová opatření schválená radou města  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. bere na vědomí 
rozpočtová  opatření  č.  56,  58,  59,  60, 61, 62, 63, 64 a 66/2018, která schválila 
Rada města Jindřichův Hradec. 

 
 
6. Žádost HC Vajgar Jindřichův Hradec z.s. o poskytnutí mimořádné 
finanční dotace v oblasti sportu a návrh na RO č. 65/2018 

 
Ing. B. Komínek uvedl materiál týkající se žádosti HC Vajgar Jindřichův Hradec z. s. 
o poskytnutí mimořádné finanční dotace v oblasti sportu a návrh na RO č. 65/2018. 
 
K tomuto bodu vystoupili: 
Ing. S. Mrvka – Z. Ledvinka požádal vystoupit k tomuto bodu. 

 – zastupuje HC Vajgar. Jedná se o mimořádnou dotaci pro ligu juniorů ve výši 

270 tis.Kč. Pokrývá věci, které byly vždy hrazeny (led, doprava aj.).. Dotace byla snížena na 
78 tis. Kč. Ostatní věci jsou hrazeny z vlastního rozpočtu. Junioři trénují s muži z toho 
důvodu, protože nejsou finanční prostředky na samostatné tréninky a nechceme se zadlužit. 
Chce požádat o podporu v původní výši. Děkuje za podporu ledního hokeje a pozval na utkání 
v neděli 30. 9. 2018 v 17 hod. 
JUDr. T. Vytiska – pamatuje si, že vždy podpora hokeje byla stálicí. Nynější zastupitelstvo 
z této předchozí praxe vybočilo. Podporuje požadovanou výši dotace 270 tis. Kč. Z ohledu na 
tradici ledního hokeje by se přispět mělo. 
Mgr. V. Duba – rozpočet je 2x tolik než byla žádost, proto též podporuje navýšení dotace. 
JUDr. T. Vytiska – polovina je uvedena z toho důvodu, že se jedná pouze o podzimní část 
sezóny. Vyčíslená částka 522 380,- Kč byla na celou sezónu včetně jarní.  
Bc. M. Kadeřábek – JUDr. T. Vytiska předložil protinávrh: 
schvaluje 
poskytnutí finanční dotace ve výši 270 000,- Kč HC Vajgar Jindřichův Hradec z. s. účelově 
určené na úhradu nákladů spojených s činností juniorského týmu v podzimní části sezóny 
2018-19. 
Ing. B. Komínek – dává protinávrh zvýšit dotaci na 140 000,- Kč.  
Ing. S. Mrvka – na základě požadavku TOP 09 vyhlašuje přestávku 3 min. 
 
V 16:46 hod odešel z jednání ZMě P. Spatzierer. Přítomno 21 členů ZMě. V 16:48 hod se 
dostavil na jednání ZMě P. Spatzierer. Přítomno 22 členů Změ.  
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Bc. M. Kadeřábek – Ing. B. Komínek předložil protinávrh: 
 

1. schvaluje 
poskytnutí finanční dotace ve výši 140 000,- Kč HC Vajgar Jindřichův Hradec 
z. s. účelově určené na úhradu nákladů spojených s činností juniorského týmu 
v podzimní části sezóny 2018-19 
 

2. schvaluje 
rozpočtové opatření č. 65/2018 takto: 
- ve výdajové části rozpočtu v ORJ 41 - Odbor finanční, snížit položku 
Nespecifikovaná rezerva o částku 140 000,- Kč 
- ve výdajové části rozpočtu v ORJ 14 - Odbor školství, v oddíle Ostatní výdaje 
ve školství zařadit novou položku Dotace HC Vajgar JH z. s. ve výši 140 000,- 
Kč 
 

3. schvaluje 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace dle předloženého návrhu. 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém protinávrhu na usnesení. 
S předloženým protinávrhem na usnesení souhlasilo 14 členů ZMě, zdrželo se 7 
členů ZMě a 1 člen ZMě nehlasoval. 
 
 
Usnesení číslo: 841/42Z/2018  
Žádost HC Vajgar Jindřichův Hradec z. s. o poskytnutí mimořádné finanční dotace 
v oblasti sportu a návrh na RO č. 65/2018 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
poskytnutí finanční dotace ve výši 140 000,- Kč HC Vajgar Jindřichův Hradec 
z. s. účelově určené na úhradu nákladů spojených s činností juniorského týmu 
v podzimní části sezóny 2018-19 
 

2. schvaluje 
rozpočtové opatření č. 65/2018 takto: 
- ve výdajové části rozpočtu v ORJ 41 - Odbor finanční, snížit položku 
Nespecifikovaná rezerva o částku 140 000,- Kč 
- ve výdajové části rozpočtu v ORJ 14 - Odbor školství, v oddíle Ostatní výdaje 
ve školství zařadit novou položku Dotace HC Vajgar JH z. s. ve výši 140 000,- 
Kč 
 

3. schvaluje 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace dle předloženého návrhu. 
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7. Návrh na poskytnutí finančních dotací z 2. výzvy Dotačního 
programu města Jindřichův Hradec na podporu sportu 
 
Ing. B. Komínek uvedl materiál týkající se návrhu na poskytnutí finančních dotací 
z 2. výzvy Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu sportu. 
 
V 16:49 hod odešel z jednání ZMě Mgr. V. Duba. Přítomno 21 členů ZMě. 
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
protokol   hodnocení   Grantové   komise   rady   města   2.  výzvy   Dotačního 
programu  města  Jindřichův  Hradec  na   podporu  sportu  –  opatření č. 3 a 4 

2. schvaluje 
poskytnutí finančních dotací z ORJ 14 – Odbor školství z 2. výzvy Dotačního 
programu města Jindřichův Hradec na podporu sportu v roce 2018 ve výši dle 
předloženého návrhu uvedeného v příloze č. 2 žadatelům, u nichž 
požadovaná částka přesahuje 50 tis. Kč 

3. ukládá 
Odboru školství, mládeže a tělovýchovy sepsat příslušné smlouvy. 

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

 
Usnesení číslo: 842/42Z/2018  
Návrh na poskytnutí finančních dotací z 2. výzvy Dotačního programu města 
Jindřichův Hradec na podporu sportu 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. bere na vědomí 
protokol  hodnocení   Grantové   komise   rady   města   2.  výzvy   Dotačního 
programu  města  Jindřichův  Hradec  na   podporu  sportu  –  opatření č. 3 a 4 

2. schvaluje 
poskytnutí finančních dotací z ORJ 14 – Odbor školství z 2. výzvy Dotačního 
programu města Jindřichův Hradec na podporu sportu v roce 2018 ve výši dle 
předloženého návrhu uvedeného v příloze č. 2 žadatelům, u nichž 
požadovaná částka přesahuje 50 tis. Kč 

3. ukládá 
Odboru školství, mládeže a tělovýchovy sepsat příslušné smlouvy. 
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8. Návrh na provedení rozpočtového opatření č. 57/2018 – Parkoviště 
Vajgar Řečička 1. etapa 

Ing. B. Komínek uvedl materiál týkající se návrhu na provedení rozpočtového 
opatření č. 57/2018 – Parkoviště Vajgar Řečička 1. etapa. 

V 16:51 hod se dostavil na jednání ZMě Mgr. V. Duba. Přítomno 22 členů ZMě. 

Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
provedení rozpočtového opatření č. 57/2018 v ORJ 40 takto: 
- Oddíl Ostatní záležitosti pozemních komunikací a silniční dopravy, položka 
Parkoviště a chodníky Vajgar Řečička - navýšení o částku 730 000 Kč,  
- Oddíl Ostatní záležitosti pozemních komunikací a silniční dopravy, položka 
Oprava přechodů Klášterská - Masarykovo n. - Růžová - snížení o částku 730 
000 Kč. 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 22 členů ZMě.  
 
Usnesení číslo: 843/42Z/2018  
Návrh na provedení rozpočtového opatření č. 57/2018 - Parkoviště Vajgar Řečička 
1. etapa 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
provedení rozpočtového opatření č. 57/2018 v ORJ 40 takto: 
- Oddíl Ostatní záležitosti pozemních komunikací a silniční dopravy, položka 
Parkoviště a chodníky Vajgar Řečička - navýšení o částku 730 000 Kč,  
- Oddíl Ostatní záležitosti pozemních komunikací a silniční dopravy, položka 
Oprava přechodů Klášterská - Masarykovo n. - Růžová - snížení o částku 730 
000 Kč. 

 
 

9. Financování akce z ORJ 40 z rozpočtu města roku 2019 – Zajištění 
skalního svahu v ulici Mlýnská 

Ing. B. Komínek uvedl materiál týkající se financování akce z ORJ 40 z rozpočtu 
města roku 2019 – Zajištění skalního svahu v ulici Mlýnská. 

V 16:52 hod opustil jednání ZMě J. Pravda. Přítomno 21 členů ZMě. V 16:54 hod se dostavil 
na jednání ZMě J. Pravda. Přítomno 22 členů ZMě. 
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Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
financování veřejné zakázky malého rozsahu z ORJ 40 - Zajištění skalního 
svahu v ulici Mlýnská z rozpočtu města roku 2019. 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 18 členů ZMě, 3 členové ZMě se zdrželi a 1 člen 
ZMě nehlasoval. 
 
Usnesení číslo: 844/42Z/2018  
Financování akce z ORJ 40 z rozpočtu města roku 2019 - Zajištění skalního svahu v 
ulici Mlýnská  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
financování veřejné zakázky malého rozsahu z ORJ 40 - Zajištění skalního 
svahu v ulici Mlýnská z rozpočtu města roku 2019. 

 
 
10. Majetkoprávní vypořádání stavby „Přestavba křižovatky silnice 
I/34 a MK v J. Hradci“ – budoucí směnná smlouva - realizace 

Ing. B. Komínek uvedl materiál týkající se majetkoprávního vypořádání stavby 
„Přestavba křižovatky silnice I/34 a MK v J. Hradci“ – budoucí směnná smlouva. 

Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
uzavření Smlouvy o budoucí směnné smlouvě mezi městem Jindřichův 
Hradec, Klášterská 135/II, J.Hradec, IČ 00246875 a , 

, Jindřichův Hradec, , 
, Jindřichův Hradec, , , 

Jindřichův Hradec, dle předloženého návrhu. 
 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 22 členů ZMě. 
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Usnesení číslo: 845/42Z/2018  
Majetkoprávní vypořádání stavby "Přestavba křižovatky silnice I/34 a MK V 
J.Hradci" - budoucí směnná smlouva - realizace 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření Smlouvy o budoucí směnné smlouvě mezi městem Jindřichův 
Hradec, Klášterská 135/II, J.Hradec, IČ 00246875 a , 

, Jindřichův Hradec, ,  
, Jindřichův Hradec, , , 

Jindřichův Hradec, dle předloženého návrhu. 
 
 

11. Bezúplatný převod pozemků od SPÚ – „Stezka pro chodce a 
cyklisty – Radouňka“ - realizace 

Ing. B. Komínek uvedl materiál týkající se bezúplatného převodu pozemků od SPÚ – 
„Stezka pro chodce a cyklisty – Radouňka“.  

Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
bezúplatný převod nově vzniklých pozemků p.č. 2357/2, orná půda, o výměře 
279 m2, p.č. 2357/3, orná půda, o výměře 250 m2 a p.č. 2359/2, orná půda, o 
výměře 56 m2, k.ú. Radouňka, obec Jindřichův Hradec do majetku města 
Jindřichův Hradec podle § 7 zákona č. 503/2012 Sb., v platném znění od ČR 
Státního pozemkového úřadu, IČ 1312774, Husinecká 1024/11a, Praha 3 - 
Žižkov. 
Nově vzniklé pozemky byly zaměřeny GP č. 707-988/2018. 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 22 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 846/42Z/2018  
Bezúplatný převod pozemků od SPÚ - "Stezka pro chodce a cyklisty - Radouňka" - 
realizace 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
bezúplatný převod nově vzniklých pozemků p.č. 2357/2, orná půda, o výměře 
279 m2, p.č. 2357/3, orná půda, o výměře 250 m2 a p.č. 2359/2, orná půda, o 
výměře 56 m2, k.ú. Radouňka, obec Jindřichův Hradec do majetku města 
Jindřichův Hradec podle § 7 zákona č. 503/2012 Sb., v platném znění od ČR 
Státního pozemkového úřadu, IČ 1312774, Husinecká 1024/11a, Praha 3 - 
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Žižkov. 
Nově vzniklé pozemky byly zaměřeny GP č. 707-988/2018. 

 
 
12. 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 – Smlouva o budoucí kupní smlouvě. 

K tomuto bodu vystoupili: 
JUDr. T. Vytiska – jestli dobře rozuměl, tak materiál se předkládá znovu beze změny.  
Ing. S. Mrvka – ano, protože nebylo přijato žádné usnesení.  
JUDr. T. Vytiska – pokud neprošel, tak je logické, že s tím není souhlas.  
Ing. B. Komínek – původně to měla být jednoproudová komunikace. Byla vystavěna ve 
velikosti veřejné komunikace.  
JUDr. T. Vytiska – nezná pojem veřejná a neveřejná komunikace. Pokud vlastník daruje 
komunikaci pro účely komunikace, tak je užívána veřejností. Stavitel komunikaci vystavěl pro 
řešení situace, aby ulevil hlavní komunikaci v Radouňce. Rozhodl se proto, jelikož to bylo 
v jeho zájmu. Jelikož se nechce o komunikaci starat, tak proto převádí na město. Proč má 
město vycházet vlastníkovi vstříc, že to musíme koupit. U jiných případů se to převádělo 
bezplatně.  
Ing. B. Komínek – už se řešila koupě komunikace od ZC též odkupem.  
Z. Heřman – rozdíl mezi veřejnou a neveřejnou komunikací. Pokud vlastník nebude 
protestovat, stává se veřejnou. 
R. Havlín – vlastník to udělal kvůli odporu obyvatelstva. Sice to postavil pro sebe, ale udělal 
velkou službu pro obyvatele Radouňky. Nesouhlasím s tím, že to je stejná situace jako ZC. 
Tam vlastník financoval celý kruhový objezd. Měl by výtku k tomu, že není žádný prostor pro 
cyklostezku.  
Mgr. V. Duba – v jakém stavu je to teď? Je to pořád uzavřené či průjezdné?  
Bc. M. Kadeřábek – komunikace je v současné době uzavřená a nikdo nemůže projet.  
Z. Heřman – ze strany od Radouňky jsou panely a značka zákaz vjezdu všem vozidlům. 
 
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. 

2. schvaluje 
přijetí závazku financování na odkoupení předmětu Smlouvy o budoucí 
smlouvě kupní dle předloženého návrhu. 
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Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 14 členů ZMě a 8 členů ZMě se zdrželo. 

 
Usnesení číslo: 847/42Z/2018  
Nabídka na odkoupení komunikace v k.ú. Radouňka a k.ú. Dolní Skrýchov - RBB 
INVEST - Smlouva o budoucí kupní smlouvě - realizace  
 
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. 

2. schvaluje 
přijetí závazku financování na odkoupení předmětu Smlouvy o budoucí 
smlouvě kupní dle předloženého návrhu. 

 
 
13. Prodej části pozemku p.č. 668/14, obec J. Hradec, k.ú. Matná – 
realizace záměru 
 
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 
uzavření Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem 
Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec, IČ 00246875 (jako 
prodávajícím či oprávněným)a manželi , trvale 
bytem , Jindřichův Hradec (jako kupujícími či povinnými) za 
celkovou kupní cenu 54 520,-- Kč, dle předloženého návrhu. 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 21 členů ZMě a 1 člen ZMě se zdržel. 
 
Usnesení číslo: 848/42Z/2018  
Prodej části pozemku p.č. 668/14, obec J. Hradec, k.ú. Matná - realizace záměru 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem 
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Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec, IČ 00246875 (jako 
prodávajícím či oprávněným)a manželi , trvale 
bytem  Jindřichův Hradec (jako kupujícími či povinnými) za 
celkovou kupní cenu 54 520,-- Kč, dle předloženého návrhu. 

 
 
14. Prodej části pozemku p.č. 118/9, obec J. Hradec, k.ú. H. Žďár u J. 
Hradce - záměr 

Ing. B. Komínek uvedl materiál týkající se prodeje části pozemku p.č. 118/9, obec J. 
Hradec, k.ú. H. Žďár u J. Hradce. 

V 17:20 hod odešel z jednání ZMě Ing. M. Kukačka. Přítomno 21 členů ZMě.  

Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. neschvaluje 
záměr prodat část pozemku p.č. 118/9, orná půda, obec Jindřichův Hradec, 
k.ú. Horní Žďár u Jindřichova Hradce. 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 15 členů ZMě a 6 členů ZMě se zdrželo. 
 
Usnesení číslo: 849/42Z/2018  
Prodej části pozemku p.č. 118/9, obec J. Hradec, k.ú. H. Žďár u J. Hradce - záměr 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. neschvaluje 
záměr prodat část pozemku p.č. 118/9, orná půda, obec Jindřichův Hradec, 
k.ú. Horní Žďár u Jindřichova Hradce. 

 
 
15. Nabídka spolupráce na vybudování stavby „Přestavba křižovatky 
silnice I/34 a MK v J. Hradci“ 

Ing. B. Komínek uvedl materiál týkající se nabídky spolupráce na vybudování stavby 
„Přestavba křižovatky silnice I/34 a MK v J. Hradci“. 

V 17:21 hod odešel z jednání ZMě MUDr. T. Vyhlídka. Přítomno 20 členů ZMě. V 17:24 
hod se dostavil Ing. M. Kukačka. Přítomno 21 členů ZMě. V 17:25 hod se dostavil na jednání 
ZMě MUDr. T. Vyhlídka. Přítomno 22 členů ZMě. 
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K tomuto bodu vystoupili: 
R. Havlín – v r. 1950 byl v J. Hradci architekt Dr. Filsak. Měl vizi, která byla překažena, že 
se nebude dělat západní obchvat J. Hradce. Nelíbí se mi, že v J. Hradci vzniká jeden kruhový 
objezd za druhým. Pokud se zde vystaví kruhový objezd, budou se zde tvořit kolony. Proč se 
nevystaví dvouproudový kruhový objezd, když je zde hodně místa. Tento projekt totálně 
pohřbí J. Hradec.  
JUDr. T. Vytiska – kolik to bude stát?  
Ing. B. Komínek – cca 5 mil. Kč. Město a 5 mil. Kč DE LINEA. Uskutečnilo se několik 
jednání s ŘSD, Ministerstvem dopravy, Krajskou policií aj. Tento kruhový objezd bude větší 
než všechny ostatní. Budou vystavěny obslužné odbočovací pruhy. Tím se odlehčí ten 
kruhový objezd.  
R. Havlín – kdo o tom rozhoduje, tak nežijí v J. Hradci. Měli by si vyslechnout názor občanů 
a pak to maximálně podepsat. Nemluvil jsem pouze o kamionech obslužnosti, ale o ostatních 
kamionech, které J. Hradcem projíždí. Doprava bude houstnout. Přes J. Hradec je to nejkratší 
cesta z Rakouska na přivaděč na dálnici do Prahy. 
JUDr. T. Vytiska – jde o kruhový objezd, aby se na pozemcích mohlo něco postavit. Proč to 
má zas platit město a proč si to nezaplatí investor sám.  
Ing. B. Komínek – chceme, aby v J. Hradci vznikla průmyslová zóna. Měli bychom to 
podporovat. Vyřeší to výjezd z J. Hradce. Je zde velká nehodovost. Není to jen o tom, že se na 
kruhový objezd napojí developer.  
Ing. S. Mrvka – v roce 2004 v ZMě pan Ambrož prezentoval velké plány, jak by ty prostory 
využil. 
Mgr. V. Duba – společnost je založena před půl rokem. Prostředky jsou deponovány na účtu?  
Ing. B. Komínek – ano. 
R. Havlín – jestli jsou jednání s ŘSD či KÚ, tak ať to financují.  
Ing. J. Mlčák – ta firma má základní kapitál 15 tis. Kč. Zjišťoval někdo tu firmu? 
Ing. B. Komínek – je to firma účelově založená. Pokud se začne řešit územní plán, tak se 
začne rozvíjet. Do té doby je pouze založená. 
Ing. K. Matoušek – p. Havlín má pravdu v tom, že kruhový objezd opravdu zbrzdí dopravu. 
Kruhový objezd u Stavcentu je na místě. Na všech kruhových objezdech při výstavbě se dříve 
platili pouze chodníky či osvětlení.  
JUDr. T. Vytiska – je tu zjevné, že město bude podporovat investory z městských peněz. 
Mělo by být vytvořeno nějaké nařízení či pravidla. 
 
V 17:38 hod opustil jednání ZMě P. Spatzierer. Přítomno 21 členů ZMě. V 17:39 hod odešla 
z jednání ZMě Ing. P. Blížilová. Přítomno 20 členů ZMě. V 17:40 hod se dostavil na jednání 
ZMě P. Spatzierer. Přítomno 21 členů ZMě. V 17:43 hod se dostavila na jednání ZMě Ing. P. 
Blížilová. Přítomno 22 členů ZMě. V 17:49 hod odešli z jednání ZMě Mgr. V. Duba a 
MUDr. J. Rytíř. Přítomno 20 členů ZMě. V 17:51 hod se dostavili na jednání ZMě Mgr.V. 
Duba a MUDr. J. Rytíř. Přítomno 22 členů ZMě. 
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
uzavření Smlouvy o spolupráci a poskytnutí příspěvku na dopravní stavbu 
mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec, IČ 
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00246875 a společností DE LINEA s.r.o., Všebořická 82/2, Bukov, 400 01 Ústí 
na Labem, IČ: 06982344, dle předloženého návrhu. 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 11 členů ZMě, proti 3 členové ZMě a 7 členů ZMě 
se zdrželo. NEBYLO PŘIJATO ŽÁDNÉ USNESENÍ. 
 
 

16. Návrh Dodatku č. 4 ke Smlouvě o sdružení mezi Městem J. Hradec 
a Bytovým družstvem Jindřichův Hradec Hvězdárna 
 
Ing. B. Komínek uvedl materiál týkající se návrhu Dodatku č. 4 ke Smlouvě o 
sdružení mezi Městem J. Hradec a Bytovým družstvem Jindřichův Hradec 
Hvězdárna. 
 
K tomuto bodu vystoupili: 
Ing. V. Pecka – věcné břemeno by mělo být nahrazeno služebností.  
JUDr. J. Říhová – věcné břemeno je širší právní pojem.  

 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o sdružení ze dne 8. 7. 1999 mezi městem 
Jindřichův Hradec a Bytovým družstvem Jindřichův Hradec Hvězdárna, IČ 
25191004, se sídlem Kosmonautů 60/V, 377 01 Jindřichův Hradec, dle 
předloženého návrhu. 

 
 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 21 členů ZMě a 1 člen ZMě se zdržel. 

 
Usnesení číslo: 850/42Z/2018  
Návrh Dodatku č. 4 ke smlouvě o sdružení uzavřené mezi městem J.Hradec a 
Bytovým družstvem Jindřichův Hradec Hvězdárna  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o sdružení ze dne 8. 7. 1999 mezi městem 
Jindřichův Hradec a Bytovým družstvem Jindřichův Hradec Hvězdárna, IČ 
25191004, se sídlem Kosmonautů 60/V, 377 01 Jindřichův Hradec, dle 
předloženého návrhu. 
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Ing. S. Mrvka poděkoval zastupitelům a předal děkovné listy. 
 
 
 
 
V 17.20 hod vyhlásil pan starosta Ing. S. Mrvka patnáctiminutovou přestávku. 
 
 
 
17. Diskuze + interpelace členů ZMě 
 
 
V diskuzi vystoupili: 
Ing. S. Mrvka – vyhlašuje procesní hlasování o vystoupení .  
 
Zastupitelstvo umožňuje vystoupit V. Novákové v diskuzi.  
Souhlasilo 22 členů ZMě. 
 

 – informovala přítomné zastupitele ve věci přestavby administrativní budovy 
bývalé vojenské správy a její nabídky městu.  
Ing. S. Mrvka – zastupitelé dostali vyjádření obou stran. ZMě nemůže řešit stavební 
povolení. Není to v kompetenci samosprávy. Na interpelaci bude odpovězeno písemně.  
 
 
 

18. Závěr 
                                                                                                                                    

42. zasedání Zastupitelstva města J. Hradec bylo skončeno v 18:40 hodin. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   Ing. Stanislav   M r v k a 
                                                                                             starosta města 
 
 
 
Ověřovatelé:    Ing. Karel Matoušek                                          …………………………… 
 
                           datum ověření zápisu                                        …………………………… 
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                           Bc. Radim   S t a n ě k                                  …………………………… 
 

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

 

 

 

Zapsala: I. Korandová 

V Jindřichově Hradci dne 26. září 2018 




