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ZZ   ÁÁ   PP   II   SS   
 

z  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  

1 0 .   p r o s i n c e    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:                    25     členů ZMě 
Nepřítomno:                  0    členů ZMě 

Omluveno:                    2     členové ZMě                                         Celkem 27 členů ZMě 

 
Konstatoval, že ZMě je usnášeníschopné. 
 
Zapisovatelkou jednání byla pověřena pracovnice Městského úřadu J. Hradec Iva Korandová.  
 
 
 

2. Schválení návrhové komise a ověřovatelů zápisu 
 
Materiál uvedl starosta města Ing. Stanislav Mrvka.  
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
návrhovou komisi ve složení:  

- MUDr. Jakub Rytíř - mluvčí  
- Otakar Kinšt 
- Bc. Milan Urbanec 
 

Ověřovatele zápisu ve složení:  
- Mgr. Vladislav Burian 
- Ing. Jaroslav Chalupský 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 25 členů ZMě. 

Usnesení číslo: 9/2Z/2018  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

návrhovou komisi ve složení:  
- MUDr. Jakub Rytíř - mluvčí  

- Otakar Kinšt 
- Bc. Milan Urbanec 
 

Ověřovatele zápisu ve složení:  
- Mgr. Vladislav Burian 
- Ing. Jaroslav Chalupský 
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3. Schválení předloženého programu 

Materiál uvedl starosta města Ing. Stanislav Mrvka.  
 
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 24 členů ZMě a 1 člen ZMě nehlasoval. 
 
Usnesení číslo: 10/2Z/2018  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
předložený program jednání 

 

4. Návrh Dohody o narovnání 

Materiál uvedl starosta města Ing. Stanislav Mrvka.  
 
K tomuto bodu se vyjádřili: 

Ing. J. Chalupský – chtěl by se zeptat, v rozpočtu byla uvedena oprava v částce 2,5 mil. Kč, ale 
materiálové náklady stojí cca 50 tis. Kč? Jak se došlo k uvedené částce 2,5 mil. Kč? Kdo byl 
stavebním a technickým dozorem města? Jaký je plán na fyzické provedení opravy?  
Ing. S. Mrvka – částka je kvalifikovaný odhad.  
V. Krampera – náklady nejsou jen barva, ale i nátěrový systém, min. 1 mil. Kč stojí lešení, 
broušení starých nátěrů, demontáže prvků, které se možná budou muset i částečně vyměnit. Barva 
je jen malý zlomek z částky. Cena je stanovena rozpočtem. 

Ing. J. Chalupský – lešení 1 mil. Kč. Pořizovací cesta lešení je 2 mil. Kč. Měla by se vytvořit 
pracovní skupina lidí, která by našla všechna možná řešení, ne že bude určeno 1 řešení a město 
zaplatí 2,5 mil. Kč. Měl by to řešit zhotovitel, technický dozor města, projektant, zástupci města.  

Ing. S. Mrvka – nyní rozhodujeme o bankovní záruce.  
Mgr. O. Pumpr – pokud uzavřeme dohodu o narovnání, tak si zavřeme jednu z dalších cest 
v řešení problému. Může se stát, že v průběhu postupu zjistíme, že problémy byly na straně 

zhotovitele STATUS, a město vynaloží prostředky ve výši 2,5 mil. Kč. Nemáme jistotu, nemůžeme 
uzavřít dohodu. 
Ing. S. Mrvka – jsme časově omezení. Pokud bankovní záruku stáhnem, tak o ni přijdeme. Ano, 
můžeme pokračovat v soudním sporu. Pokud ji stáhnem, dodavatel nás zažaluje. Může se stát, že 
nebudeme mít ani 450 tis. Kč. Názor právní kanceláře, která nás zastupuje, tvrdí, že navrhovaná 
varianta je lepší. 
MUDr. J. Rytíř – rozhledna je od počátku problematická stavba. Aby se opravovala z městských 

peněž, je absurdní. Nesouhlasím s dohodou.  
Ing. S. Mrvka – byla dotace, z rozpočtu města 2 mil. Kč, už jsme dostali 1,7 mil. Kč pokutu a teď 
máme na cestě dalších 450 tis. Kč. Návštěvnost je velká a byla by škoda ji neopravit. Pokud je 
jednou majetek náš, tak se musíme starat.  
MUDr. J. Rytíř – to není v záruce? Neměl by to natřít ten, kdo to udělal špatně? 
Ing. S. Mrvka – jsou 3 subjekty. Zhotovitel, subdodavatel a projektant. Zhotovitel uvádí, že za to 
nenese odpovědnost, ale firma, která to natírala, či projektant. Zhotovitel by zaplatil 450 tis. Kč a 

ostatní si musíme vysoudit u ostatních.  
Ing. J. Chalupský – zhotovitel je hlavní dodavatel, tak by se mělo jednat jen s touto firmou. Mají 
subdodavatele, a to je jejich problém. Měla by být určena pracovní skupina, která by to posoudila, 
vytvoří plán a najde jiná řešení, lepší, než zaplatit 2,5 mil. Kč. 
Mgr. O. Pumpr – spor dělíme na několik větví. Byla už zahájena jednání s někým jiným?  
Ing. S. Mrvka – vede se spor se zhotovitelem. Spor už trvá 2 roky.  

MUDr. J. Kopřiva – na jednání o rozpočtu jsme se dozvěděli, že chyba byla ve složení nátěru, 
nemohl by se zhotovitel soudit s tou firmou, která prováděla nátěr?  
V. Krampera – navržený byl systém na bázi konopných olejů, 2x glazura. Projektant navrhl 
bezbarvé provedení a v tom je problém. Měl být použit pigmentovaný nátěr. Když pokračovaly 
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spory o nátěry, odebrali jsme od té firmy vzorky a poslali na rozbor. Zjistilo se, že to není konopný 

olej, ale sojový olej. Pokud jde o provedení, bylo to prováděno v zimě, výrobna byla nezateplená 

hala, tam došlo k tomu, že se to nevsáklo tak, jak mělo. Firma Status - zhotovitel bude uplatňovat 
své požadavky vůči svým subdodavatelům a s městem se vyrovnají tak, jak je navrženo. 
Ing. J. Chalupský – kdo dělal stavební dozor za město? Tyto věci by se neměly stávat. Na řešení 
by se měli podílet stavební dozor, projektant.  
Ing. S. Mrvka – projektant je určitě pojištěn ze zákona.  
V. Krampera – stavební dozor prováděl pan M. Zettl, zaměstnanec města v té době.  

Mgr. O. Pumpr – městu vznikla škoda, není prostor pro dohodu o narovnání.  
 
V 16:32 hod odešel z jednání ZMě O. Kinšt. Přítomno 24 členů ZMě. V 16:34 hod se dostavil na 
jednání ZMě O. Kinšt. Přítomno 25 členů ZMě. 
 
Návrh na usnesení:  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření Dohody o narovnání mezi městem Jindřichův Hradec, IČ: 246875, Klášterská 
135/II, 377 01 Jindřichův Hradec a společností STATUS stavební a.s., IČ: 46679120 se 

sídlem Nádražní 998, 376 01 Humpolec, dle předloženého návrhu 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 

na usnesení souhlasilo 13 členů ZMě, proti 4 členové ZMě a zdrželo se 8 členů ZMě. 

NEBYLO PŘIJATO ŽÁDNÉ USNESENÍ.  
 

 
5. Dodatek č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace - NLN, s.r.o. 
 

Materiál uvedl starosta města Ing. Stanislav Mrvka.  
 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. neschvaluje 
uzavření Dodatku č. 2 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 21 členů ZMě a 4 členové ZMě se zdrželi. 
 

Usnesení číslo: 11/2Z/2018  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. neschvaluje 
uzavření Dodatku č. 2 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 

 
6. Návrh zakladatele na volbu členů správní rady MUZEA FOTOGRAFIE A MODERNÍCH 
OBRAZOVÝCH MÉDIÍ, o.p.s. 

 
Materiál uvedl starosta města Ing. Stanislav Mrvka.  
 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
aby na členy správní rady MUZEA FOTOGRAFIE A MODERNÍCH OBRAZOVÝCH MÉDIÍ, o.p.s. 
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byli za zakladatele navrženi Ing. Magda Blížilová, místostarostka města, Bc. Radim Staněk, 

místostarosta města 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 25 členů ZMě. 

 
Usnesení číslo: 12/2Z/2018  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

aby na členy správní rady MUZEA FOTOGRAFIE A MODERNÍCH OBRAZOVÝCH MÉDIÍ, o.p.s. 
byli za zakladatele navrženi Ing. Magda Blížilová, místostarostka města, Bc. Radim Staněk, 
místostarosta města 

 
 

7. Návrh zakladatele na volbu členů správní rady Domu gobelínů, kulturních tradic a 

řemesel, o.p.s. 

 
Materiál uvedl starosta města Ing. Stanislav Mrvka.  
 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

aby na členy správní rady Domu gobelínů, kulturních tradic a řemesel, o.p.s. byli za 
zakladatele navrženi Ing. Magda Blížilová, místostarostka města, a Bc. Radim Staněk, 
místostarosta města 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 25 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 13/2Z/2018  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
aby na členy správní rady Domu gobelínů, kulturních tradic a řemesel, o.p.s. byli za 

zakladatele navrženi Ing. Magda Blížilová, místostarostka města, a Bc. Radim Staněk, 
místostarosta města 

 

 
8. Návrh zřizovatele na volbu členů správní rady Nadačního fondu rozvoje města 
Jindřichův Hradec 
 
Materiál uvedl starosta města Ing. Stanislav Mrvka.  
 

Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
aby na členy správní rady Nadačního fondu rozvoje města Jindřichův Hradec byli za 
zřizovatele navrženi starosta města Ing. Stanislav Mrvka, místostarostka Ing. Magda 
Blížilová a místostarosta Bc. Radim Staněk 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 25 členů ZMě. 
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Usnesení číslo: 14/2Z/2018  

 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

aby na členy správní rady Nadačního fondu rozvoje města Jindřichův Hradec byli za 
zřizovatele navrženi starosta města Ing. Stanislav Mrvka, místostarostka Ing. Magda 
Blížilová a místostarosta Bc. Radim Staněk 

 
9. Návrh smlouvy o poskytnutí dotace - Muzeum fotografie a moderních obrazových 

médií, o.p.s. Jindřichův Hradec 

 
Materiál uvedl starosta města Ing. Stanislav Mrvka.  
 
K tomuto bodu se vyjádřili: 
Ing. J. Chalupský – jakou má MF a MOM výdělečnou činnost? Hodně firem hledá prostory, které 
by mohly pronajmout. Prostory by se daly vhodně využít.  
Ing. S. Mrvka – je samozřejmě ceník pro podnikatele. Konala se různá školení a jiné akce. Obě 

muzea jsou z dotace. Končí udržitelnost projektu. Teprve se ukáže, jak to půjde dál. Žádné 
muzeum nebude ziskové. Měla by být snaha zvyšovat množství příjmů. Do DG jezdili američtí 
turisté, dohoda s cestovní kanceláří.  Kvalita výstav je rok od roku vyšší. V MF a MOM 2 nové 
expozice – Jezuité, Rákoczi. Jsou pronajaty 3 místnosti MAS Česká Kanada. Součástí je oddělení 
digitalizace. Zahájena digitalizace spisovny stavebního úřadu. Nabízí se i pro veřejnost a jiné 
subjekty.  

Mgr. O. Pumpr – předkládají závěrečné zprávy? Či strategické plány? 
Ing. S. Mrvka – předkládají výroční zprávy a plán výstav. Mají odborné komise. Město dohlíží na 
správné vyúčtování.  
 
V 16:56 hod odešel z jednání ZMě MUDr. J. Rytíř. Přítomno 24 členů ZMě. 
 
Návrh na usnesení:  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2019 mezi městem Jindřichův Hradec a 
Muzeem fotografie a moderních obrazových médií, o.p.s., se sídlem Kostelní 20/I, 

Jindřichův Hradec, IČ 28143396, jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 
1.350.000,- Kč, a to v souladu s Pravidly rozpočtového provizoria města Jindřichův Hradec, 

dle předloženého návrhu 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 21 členů ZMě, 3 členové ZMě se zdrželi a 1 člen ZMě nehlasoval. 
 
 
Usnesení číslo: 15/2Z/2018  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2019 mezi městem Jindřichův Hradec a 
Muzeem fotografie a moderních obrazových médií, o.p.s., se sídlem Kostelní 20/I, 
Jindřichův Hradec, IČ 28143396, jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 
1.350.000,- Kč, a to v souladu s Pravidly rozpočtového provizoria města Jindřichův Hradec, 

dle předloženého návrhu 
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10. Návrh smlouvy o poskytnutí dotace - Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel, 

o.p.s. Jindřichův Hradec 

 
Materiál uvedl starosta města Ing. Stanislav Mrvka.  
 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2019 mezi městem Jindřichův Hradec a 
Domem gobelínů, kulturních tradic a řemesel, o.p.s., se sídlem Dobrovského 202/I, 
Jindřichův Hradec, IČ 28086198, jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 707.500,- 
Kč, a to v souladu s Pravidly rozpočtového provizoria města Jindřichův Hradec, dle 
předloženého návrhu 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 21 členů ZMě, 3 členové ZMě se zdrželi a 1 člen ZMě nehlasoval. 
 

Usnesení číslo: 16/2Z/2018  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2019 mezi městem Jindřichův Hradec a 
Domem gobelínů, kulturních tradic a řemesel, o.p.s., se sídlem Dobrovského 202/I, 
Jindřichův Hradec, IČ 28086198, jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 707.500,- 
Kč, a to v souladu s Pravidly rozpočtového provizoria města Jindřichův Hradec, dle 
předloženého návrhu 

 

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

Materiál uvedla místostarostka města Ing. Magda Blížilová.  
 
V 16:58 hod. se dostavil na jednání ZMě MUDr. J. Rytíř. Přítomno 25 členů ZMě. 

 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. bere na vědomí 
- rozpočtová opatření č. 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 
85, 86, 87, 90, 91 a 92/2018, která schválila Rada města Jindřichův Hradec a opravné 
doklady rozpisu schváleného rozpočtu č. 591 - 637/2018. 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 23 členů ZMě a 2 členové ZMě se zdrželi. 

 
Usnesení číslo: 17/2Z/2018  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. bere na vědomí 
- rozpočtová opatření č. 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 
85, 86, 87, 90, 91 a 92/2018, která schválila Rada města Jindřichův Hradec a opravné 

doklady rozpisu schváleného rozpočtu č. 591 - 637/2018. 
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12. Návrh Obecně závazné vyhlášky města Jindřichův Hradec č. 1/2018 o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů 
 
Materiál uvedla místostarostka města Ing. Magda Blížilová.  
 
Návrh na usnesení:  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

Obecně závaznou vyhlášku města Jindřichův Hradec č. 1/2018 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů dle předloženého návrhu s tím, že sazba poplatku pro fyzickou osobu 
bude ve výši 500,- Kč. 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 25 členů ZMě. 

 
Usnesení číslo: 18/2Z/2018  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
Obecně závaznou vyhlášku města Jindřichův Hradec č. 1/2018 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů dle předloženého návrhu s tím, že sazba poplatku pro fyzickou osobu 
bude ve výši 500,- Kč. 

 

 
13. Návrh rozpočtového opatření č. 88/2018 - Hvězdárna rekonstrukce objektu 
 
Materiál uvedl uvolněný člen rady města Ing. Bohumil Komínek. 
 
Návrh na usnesení:  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
provedení rozpočtového opatření č. 88/2018 v ORJ 40 odbor rozvoje takto: 
- Oddíl Komunální služby a rozvoj j.n., položka Hvězdárna rekonstrukce objektu - zvýšení o 
částku 560 000 Kč,  
- Oddíl Pitná voda, odvádění a čištění odpadních vod, položka Rekonstrukce kanalizací Pod 

Kasárny - snížení o částku 560 000 Kč. 
 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 19 členů ZMě a 6 členů ZMě se zdrželo. 
 
Usnesení číslo: 19/2Z/2018  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
provedení rozpočtového opatření č. 88/2018 v ORJ 40 odbor rozvoje takto: 
- Oddíl Komunální služby a rozvoj j.n., položka Hvězdárna rekonstrukce objektu - zvýšení o 
částku 560 000 Kč,  

- Oddíl Pitná voda, odvádění a čištění odpadních vod, položka Rekonstrukce kanalizací Pod 
Kasárny - snížení o částku 560 000 Kč. 
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14. Návrh rozpočtového opatření č. 89/2018 - Obnova a modernizace technologií ČOV - 

kyslíkové hospodářství - 2. etapa 

 
Materiál uvedl uvolněný člen rady města Ing. Bohumil Komínek. 
 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

provedení rozpočtového opatření č. 89/2018 v ORJ 40 odbor rozvoje takto: 
- Oddíl Pitná voda, odvádění a čištění odpadních vod, položka Děbolín - ČOV a kanalizace - 
snížení o částku 2 500 000 Kč, 
Oddíl Pitná voda, odvádění a čištění odpadních vod, položka Obnova a modernizace 
technologií ČOV - kyslíkové hospodářství - zvýšení o částku 2 500 000 Kč. 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 

na usnesení souhlasilo 25 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 20/2Z/2018  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
provedení rozpočtového opatření č. 89/2018 v ORJ 40 odbor rozvoje takto: 

- Oddíl Pitná voda, odvádění a čištění odpadních vod, položka Děbolín - ČOV a kanalizace - 
snížení o částku 2 500 000 Kč, 
Oddíl Pitná voda, odvádění a čištění odpadních vod, položka Obnova a modernizace 
technologií ČOV - kyslíkové hospodářství - zvýšení o částku 2 500 000 Kč. 

 

 
15. Zahájení zadávacích řízení veřejných zakázek z ORJ 40 před schválením rozpočtu 
města na rok 2019 
 

Materiál uvedl uvolněný člen rady města Ing. Bohumil Komínek. 
 
K tomuto bodu se vyjádřili: 

Ing. L.Votava, Ph.D. – odhlasuje-li se to jako en bloc, pak už se o nich nebude rozhodovat?  
Ing. B. Komínek – o všech akcích se bude hlasovat. Akce se budou postupně předkládat radě 
města, ale musí se začít soutěžit nyní. 
 

Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
zahájení zadávacích řízení veřejných zakázek z ORJ 40 návrhu rozpočtu města na rok 2019 
před schválením rozpočtu dle předloženého návrhu 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 22 členů ZMě a 3 členové ZMě se zdrželi. 
 
Usnesení číslo: 21/2Z/2018  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

zahájení zadávacích řízení veřejných zakázek z ORJ 40 návrhu rozpočtu města na rok 2019 
před schválením rozpočtu dle předloženého návrhu 
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16. Předložení žádosti o dotaci - Podpora obnovy místních komunikací 

 

Materiál uvedl uvolněný člen rady města Ing. Bohumil Komínek. 
 
Návrh na usnesení:  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2019 na akci Rekonstrukce ulice 28. října do 

podprogramu Podpora obcí s více než 10 000 obyvateli pro dotační titul 117d8230A 
Podpora obnovy místních komunikací dle předloženého návrhu 

2. schvaluje 
financování akce Rekonstrukce ulice 28. října v případě přidělení dotace z rozpočtu města v 
letech 2019 - 2020 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 

na usnesení souhlasilo 25 členů ZMě. 
 

Usnesení číslo: 22/2Z/2018  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2019 na akci Rekonstrukce ulice 28. října do 

podprogramu Podpora obcí s více než 10 000 obyvateli pro dotační titul 117d8230A 
Podpora obnovy místních komunikací dle předloženého návrhu 

2. schvaluje 
financování akce Rekonstrukce ulice 28. října v případě přidělení dotace z rozpočtu města v 
letech 2019 - 2020 

 

 
17. Aktualizace programu regenerace 2018 

 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk.  

 

Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
předloženou aktualizaci Programu regenerace městské památkové rezervace Jindřichův 
Hradec, která spočívá v zařazení domů Panská čp. 114/I a Kostelní 74/I (proboštství). 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 25 členů ZMě. 

 
Usnesení číslo: 23/2Z/2018  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
předloženou aktualizaci Programu regenerace městské památkové rezervace Jindřichův 
Hradec, která spočívá v zařazení domů Panská čp. 114/I a Kostelní 74/I (proboštství). 
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18. Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 2423/145, ostatní plocha, manipulační plocha, 

odděleného GP z pozemku p. č. 2423/1, obec i k. ú. Jindřichův Hradec - realizace  

 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk.  
 
V 17:22 hod odešel z jednání O. Kinšt. Přítomno 24 členů ZMě. 
 
Návrh na usnesení:  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
prodej nově vzniklého pozemku 2423/145, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 
22 m2, který byl oddělen geometrickým plánem č. 3296-87/2005, z pozemku p. č. 2423/1, 
obec i k. ú. Jindřichův Hradec, xxx, trvale bytem xxx, J. Hradec, za kupní cenu 47 969,-- 

Kč vč. DPH 
Kupní smlouva bude uzavřena dle schváleného vzoru 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 

na usnesení souhlasilo 23 členů ZMě, 1 člen ZMě se zdržel a 1 člen ZMě nehlasoval.  

 
Usnesení číslo: 24/2Z/2018  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

prodej nově vzniklého pozemku 2423/145, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 
22 m2, který byl oddělen geometrickým plánem č. 3296-87/2005, z pozemku p. č. 2423/1, 
obec i k. ú. Jindřichův Hradec, xxx, trvale bytem xxx, J. Hradec, za kupní cenu 47 969,-- 
Kč vč. DPH 
Kupní smlouva bude uzavřena dle schváleného vzoru 

 

 
19. Koupě pozemku p.č. 2655/37 v k.ú. J.Hradec - realizace 
 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk.  

 
V 17:24 hod odešel z jednání ZMě Mgr. O. Pumpr. Přítomno 23 členů ZMě.  V 17:24 hod se dostavil 
na jednání ZMě O. Kinšt. Přítomno 24 členů ZMě. 
 

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 ČR Státním statkem Jeneč, s.p. v likvidaci, se 

sídlem Třanovského 622/11, Praha 6, IČ 00016918 (jako prodávajícím) na koupi pozemku 
p.č. 2655/37, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 159 m2, vše obec i k.ú. Jindřichův 
Hradec, za celkovou kupní cenu 30.300,- Kč, plnění je osvobozeno od DPH.  
Kupní smlouva bude uzavřena dle předloženého návrhu. 
Kupní cena bude hrazena z ORJ 39. 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 

na usnesení souhlasilo 22 členů ZMě, 2 členové ZMě se zdrželi a 1 člen ZMě nehlasoval. 

 
Usnesení číslo: 25/2Z/2018  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření kupní smlouvy mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův 

Hradec, IČ 00246875 (jako kupujícím) a ČR Státním statkem Jeneč, s.p. v likvidaci, se 
sídlem Třanovského 622/11, Praha 6, IČ 00016918 (jako prodávajícím) na koupi pozemku 
p.č. 2655/37, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 159 m2, vše obec i k.ú. Jindřichův 
Hradec, za celkovou kupní cenu 30.300,- Kč, plnění je osvobozeno od DPH.  
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Kupní smlouva bude uzavřena dle předloženého návrhu. 

Kupní cena bude hrazena z ORJ 39. 

 

 
20. Majetkoprávní vypořádání - směna pozemků v k.ú. Otín u J. Hradce - záměr 

 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk.  
 
V 17:25 hod se dostavil na jednání ZMě Mgr. O. Pumpr. Přítomno 25 členů ZMě. 
 
Návrh na usnesení:  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
záměr směnit nově vzniklý pozemek p.č. 805/8, trvalý travní porost, o výměře 23 m2, 
oddělený z pozemku p.č. 805/6 ve vlastnictví města Jindřichův Hradec, za nově vzniklý 
pozemek p.č. 805/7, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 23 m2, oddělený z 
pozemku p.č. 805/5 v SJM xxx, xxx, Písnice, 142 00 Praha a xxx, xxx, Modřany, 143 00 

Praha, vše k.ú. Otín u Jindřichova Hradce, obec Jindřichův Hradec, za těchto podmínek: 
- směna pozemků bude provedena o stejných výměrách bez finančního vyrovnání 
- město upozorňuje, že při hranici pozemku p.č. 805/6 je uloženo vedení NN a plynovod 
- na pozemek p.č. 805/7 je uzavřena nájemní smlouva s tříměsíční výpovědní lhůtou 
- na pozemek p.č. 805/8 je uzavřena pachtovní smlouva, přičemž pacht zaniká uplynutím 
jednoleté výpovědní doby k 31.12. příslušného roku 

- nově vzniklé pozemky byly zaměřeny geometrickým plánem č. 1067-170/2014 
 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 25 členů ZMě. 

 
Usnesení číslo: 26/2Z/2018  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
záměr směnit nově vzniklý pozemek p.č. 805/8, trvalý travní porost, o výměře 23 m2, 
oddělený z pozemku p.č. 805/6 ve vlastnictví města Jindřichův Hradec, za nově vzniklý 

pozemek p.č. 805/7, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 23 m2, oddělený z 
pozemku p.č. 805/5 v SJM xxx, xxx, Písnice, 142 00 Praha a xxx, xxx, Modřany, 143 00 
Praha, vše k.ú. Otín u Jindřichova Hradce, obec Jindřichův Hradec, za těchto podmínek: 
- směna pozemků bude provedena o stejných výměrách bez finančního vyrovnání 

- město upozorňuje, že při hranici pozemku p.č. 805/6 je uloženo vedení NN a plynovod 
- na pozemek p.č. 805/7 je uzavřena nájemní smlouva s tříměsíční výpovědní lhůtou 
- na pozemek p.č. 805/8 je uzavřena pachtovní smlouva, přičemž pacht zaniká uplynutím 
jednoleté výpovědní doby k 31.12. příslušného roku 
- nově vzniklé pozemky byly zaměřeny geometrickým plánem č. 1067-170/2014 

 

 
21. Svěření úkolů v samostatné působnosti města jednotlivým místostarostům a 

uvolněnému členu RMě 
 
Materiál uvedl starosta města Ing. Stanislav Mrvka.  
 
Návrh na usnesení:  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. svěřuje 
úkoly v samostatné působnosti města Jindřichův Hradec jednotlivým místostarostům takto: 
Ing. Magda Blížilová – zajištění a koordinace úkolů v oblasti finančního hospodaření, 
sociálních věcí, školství, mládeže a tělovýchovy a správy a nakládání s bytovým fondem 
města  
Bc. Radim Staněk – zajištění a koordinace úkolů v oblasti správy a nakládání s nemovitým 
majetkem města, vyjma bytového fondu města, územního plánu města, kultury a životního 

prostředí 
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2. svěřuje 

úkoly v samostatné působnosti města Jindřichův Hradec uvolněnému členu Rady města 

Jindřichův Hradec Ing. Bohumilu Komínkovi, a to zajištění a koordinace činností v oblasti 
rozvoje města, investiční činnosti a dopravní obslužnosti 

3. schvaluje 
zastupování starosty města a prvního místostarosty, při jejich současné krátkodobé 
nepřítomnosti, ve věcech podepisování smluvních dokumentů města místostarostou Bc. 
Radimem Staňkem 

4. pověřuje 
člena Zastupitelstva města Jindřichův Hradec Bc. Radima Staňka k zajišťování činnosti 
města při tvorbě a změnách Územního plánu města Jindřichův Hradec podle § 47 odst. 1 a 
§ 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), v platném znění 

5. pověřuje 

uvolněného člena Rady města Jindřichův Hradec Ing. Bohumila Komínka ve věcech 
podpisování dokumentů města vztahujících se ke svěřené působnosti vyjma smluvních 

dokumentů města 
 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 23 členů ZMě a 2 členové ZMě se zdrželi. 
 

Usnesení číslo: 27/2Z/2018  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. svěřuje 
úkoly v samostatné působnosti města Jindřichův Hradec jednotlivým místostarostům takto: 
Ing. Magda Blížilová – zajištění a koordinace úkolů v oblasti finančního hospodaření, 
sociálních věcí, školství, mládeže a tělovýchovy a správy a nakládání s bytovým fondem 

města  
Bc. Radim Staněk – zajištění a koordinace úkolů v oblasti správy a nakládání s nemovitým 
majetkem města, vyjma bytového fondu města, územního plánu města, kultury a životního 
prostředí 

2. svěřuje 

úkoly v samostatné působnosti města Jindřichův Hradec uvolněnému členu Rady města 

Jindřichův Hradec Ing. Bohumilu Komínkovi, a to zajištění a koordinace činností v oblasti 
rozvoje města, investiční činnosti a dopravní obslužnosti 

3. schvaluje 
zastupování starosty města a prvního místostarosty, při jejich současné krátkodobé 
nepřítomnosti, ve věcech podepisování smluvních dokumentů města místostarostou Bc. 
Radimem Staňkem 

4. pověřuje 

člena Zastupitelstva města Jindřichův Hradec Bc. Radima Staňka k zajišťování činnosti 
města při tvorbě a změnách Územního plánu města Jindřichův Hradec podle § 47 odst. 1 a 
§ 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), v platném znění 

5. pověřuje 
uvolněného člena Rady města Jindřichův Hradec Ing. Bohumila Komínka ve věcech 
podpisování dokumentů města vztahujících se ke svěřené působnosti vyjma smluvních 

dokumentů města 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
22. Návrh na určení členů zastupitelstva města pro činnost osadních výborů 
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Materiál uvedl starosta města Ing. Stanislav Mrvka.  

 

Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. určuje 
členy Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, kteří zajišťují spolupráci města s osadními 
výbory takto: 

Buk - Bc. Radim Staněk 
Děbolín - Ing. Bohumil Komínek 
Dolní Radouň - MgA. Sabina Langerová 
Dolní Skrýchov - Ing. Magda Blížilová 
Horní Žďár - Ing. Stanislav Mrvka 
Matná - PhDr. Jana Burianová 

Otín - Ing. Jana Mlčák, MBA 
Políkno - Mgr. Vladislav Burian 
Radouňka - Bc. Miroslav Kadeřábek 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 

na usnesení souhlasilo 25 členů ZMě. 
 

Usnesení číslo: 28/2Z/2018  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. určuje 
členy Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, kteří zajišťují spolupráci města s osadními 
výbory takto: 
Buk - Bc. Radim Staněk 

Děbolín - Ing. Bohumil Komínek 
Dolní Radouň - MgA. Sabina Langerová 
Dolní Skrýchov - Ing. Magda Blížilová 
Horní Žďár - Ing. Stanislav Mrvka 
Matná - PhDr. Jana Burianová 
Otín - Ing. Jana Mlčák, MBA 

Políkno - Mgr. Vladislav Burian 
Radouňka - Bc. Miroslav Kadeřábek 

 

 
23. Návrh na stanovení výše odměn poskytovaných neuvolněným členům Zastupitelstva 
města Jindřichův Hradec 

 
Materiál uvedl starosta města Ing. Stanislav Mrvka.  
 
Návrh na usnesení:  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. stanoví 
měsíční odměny neuvolněným členům ZMě od 1. ledna 2019 takto: 
členům Zastupitelstva města ve výši 2000,-- Kč, 
členům výborů ZMě a komisí RMě ve výši 3500,-- Kč, 
předsedům výborů ZMě a komisí RMě ve výši 4500,-- Kč, 

členům Rady města ve výši 9000,-- Kč, 
s tím, že při souběhu výkonu více funkcí člena ZMě se bude poskytovat odměna vyšší 

2. stanoví 
zvýšení měsíční odměny neuvolněným členům ZMě, kteří jsou oprávněni k přijímání vůle 
snoubenců, že spolu vstupují do manželství o 2000,-- Kč od 1. ledna 2019 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 

na usnesení souhlasilo 19 členů ZMě a 6 členů ZMě se zdrželo. 

 
Usnesení číslo: 29/2Z/2018  
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Zastupitelstvo města po projednání: 

1. stanoví 

měsíční odměny neuvolněným členům ZMě od 1. ledna 2019 takto: 
členům Zastupitelstva města ve výši 2000,-- Kč, 
členům výborů ZMě a komisí RMě ve výši 3500,-- Kč, 
předsedům výborů ZMě a komisí RMě ve výši 4500,-- Kč, 
členům Rady města ve výši 9000,-- Kč, 
s tím, že při souběhu výkonu více funkcí člena ZMě se bude poskytovat odměna vyšší 

2. stanoví 
zvýšení měsíční odměny neuvolněným členům ZMě, kteří jsou oprávněni k přijímání vůle 
snoubenců, že spolu vstupují do manželství o 2000,-- Kč od 1. ledna 2019 

 

 
24. Žádost o proplacení nevyčerpané dovolené 
 
Materiál uvedl starosta města Ing. Stanislav Mrvka.  
 

Návrh na usnesení:  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

poskytnutí náhrady za nevyčerpanou dovolenou za rok 2018 Ing. Petře Blížilové v 
souvislosti s ukončením funkce místostarostky města k 5. listopadu 2018 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 24 členů ZMě a 1 člen ZMě se zdržel. 
 
Usnesení číslo: 30/2Z/2018  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

poskytnutí náhrady za nevyčerpanou dovolenou za rok 2018 Ing. Petře Blížilové v 
souvislosti s ukončením funkce místostarostky města k 5. listopadu 2018 

 
 
25. Volby přísedících Okresního soudu v Jindřichově Hradci 

 
Materiál uvedl starosta města Ing. Stanislav Mrvka.  

 
V 17:36 hod odešel z jednání ZMě Mgr. V. Burian. Přítomno 24 členů ZMě. V 17:38 hod se dostavil 
na jednání ZMě Mgr. V. Burian. Přítomno 25 členů ZMě. 
 
Návrh na usnesení:  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. zvolilo 

tyto přísedící Okresního soudu v Jindřichově Hradci pro funkční období od ledna 2019 do 
ledna 2023: 
1. xxx 
2. xxx 
3. xxx 

4. xxx 
2. požaduje 

předložit výsledek volby přísedících Okresního soudu v Jindřichově Hradci pro funkční 
období od ledna 2019 do ledna 2023 předsedovi Okresního soudu v Jindřichově Hradci 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 25 členů ZMě. 

 
 
Usnesení číslo: 31/2Z/2018  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
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1. zvolilo 

tyto přísedící Okresního soudu v Jindřichově Hradci pro funkční období od ledna 2019 do 

ledna 2023: 
1. xxx 
2. xxx 
3. xxx 
4. xxx 
 

2. požaduje 
předložit výsledek volby přísedících Okresního soudu v Jindřichově Hradci pro funkční 
období od ledna 2019 do ledna 2023 předsedovi Okresního soudu v Jindřichově Hradci 

 

 
26. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace se společností Služby 
města J. Hradec na rok 2018 
 
Materiál uvedl starosta města Ing. Stanislav Mrvka.  

 
K tomuto bodu se vyjádřili: 

MUDr. J. Kopřiva – v loňském roce byla dotace 4,5 mil. Kč? Čím je to způsobeno, že dotace 
klesají?  
Ing. S. Mrvka – posuzuje se hospodaření celé společnosti, všech středisek. Činnost služeb se 
výrazně zlepšila.  

 
Návrh na usnesení:  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace uzavřené dne 7.3.2018 
se společností Služby města Jindřichův Hradec s.r.o., se sídlem Jiráskovo předměstí 
1007/III, J. Hradec, IČ 26043335, kterým bude dotace snížena o 2 000 000,- Kč, dle 

předloženého návrhu. 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 22 členů ZMě a 3 členové ZMě se zdrželi. 

 
Usnesení číslo: 32/2Z/2018  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace uzavřené dne 7.3.2018 
se společností Služby města Jindřichův Hradec s.r.o., se sídlem Jiráskovo předměstí 
1007/III, J. Hradec, IČ 26043335, kterým bude dotace snížena o 2 000 000,- Kč, dle 
předloženého návrhu. 

 
 
V 17:40 hod vyhlásil pan starosta Ing. S. Mrvka patnáctiminutovou 

přestávku. 
 

 
 
 
 
 
27. Diskuze + interpelace členů ZMě 

 
V diskuzi vystoupili: 
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Ing. J. Chalupský – co se bude dít s bodem č. 4 Dohoda o narovnání, když nebylo přijato žádné 

usnesení? Jaký teď bude postup? 

Ing. S. Mrvka – jelikož nebylo přijato žádné usnesení, musí se stáhnout finanční nároky a musíme 
očekávat, že se firma bude bránit. 
Ing. J. Chalupský – je možné předložit protinávrh, či vytvořit pracovní skupinu?  
Ing. S. Mrvka – je možné sestavit pracovní skupinu.  
Ing. J. Chalupský – kdy se bude hlasovat o rozpočtu a výborech?  
Ing. S. Mrvka – na zasedání zastupitelstva 30. 1. 2019. Návrhy z pracovní schůzky zastupitelů 

dne 5. 12. 2018 půjdou ke schválení Radě města J. Hradec.  
JUDr. J. Říhová – vznikl problém, je potřeba rozlišovat věc právní a technickou. Je potřeba tuto 
věc vyřešit právně. Dohoda o narovnání je obchodní záležitost. Tato záležitost probíhá od roku 
2016. Probíhala jednání mezi zástupci stran. Nyní došlo k tomu, že tím, že nebylo přijato žádné 
usnesení, tak nebylo nijak rozhodnuto. Doporučuji, aby byl podán protinávrh, že neschvaluje 
dohodu o narovnání, ale požaduje uplatnění bankovní záruky. Aby byla pracovní skupina, která 

bude radit právnímu zástupci, musela by být rozvázána plná moc. Právní odbor doporučoval uzavřít 
dohodu, aby byla jistá aspoň nějaká bankovní záruka. Promlčecí lhůta je již 15. února 2019.  
Ing. S. Mrvka – je termín jednání ZMě 30. 1. 2019 ještě průchodný nebo ne?  
JUDr. J. Říhová – pro řešení je termín velmi kritický. 
Ing. J. Chalupský – hlavní partner je zhotovitel stavby. Toto se mělo řešit před 2 měsíci. Ne teď 

narychlo.  
Ing. S. Mrvka – probíhala jednání a nešlo to předložit dříve. Nebylo přijato žádné usnesení. Je 

možné procedurálně dát hlasovat vrátit se k bodu 4.  
 
Ing. S. Mrvka dává procedurálně hlasovat vrátit se k bodu č. 4 Dohoda o narovnání. 
S předloženým návrhem souhlasilo 15 členů ZMě a 10 členů ZMě se zdrželo. 
 
 
MUDr. J. Rytíř – předložil protinávrh:  

 
Zastupitelstvo města po projednání:  

1. neschvaluje  
uzavření Dohody o narovnání mezi městem Jindřichův Hradec, IČ: 246875, Klášterská 
135/II, 377 01 Jindřichův Hradec a společností STATUS stavební a.s., IČ: 46679120 se 
sídlem Nádražní 998, 376 01 Humpolec, dle předloženého návrhu. 

 
2. požaduje 

uplatnění bankovní záruky ze smlouvy o dílo č. SM/0958/2014 uzavřené dne 21. 8. 2014 
mezi městem Jindřichův Hradec, IČ: 246875, Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec 
a společností STATUS stavební a.s., IČ: 46679120 se sídlem Nádražní 998, 376 01 
Humpolec 

 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém protinávrhu na usnesení. S předloženým 
protinávrhem na usnesení souhlasilo 13 členů ZMě a zdrželo se 12 členů ZMě. 

PROTINÁVRH NEBYL SCHVÁLEN. 
 
 
 

28. Závěr 
                                                                                                                                    

2. zasedání Zastupitelstva města J. Hradec bylo skončeno v 18:30 hodin. 
 
 
 

 

 
 
                                                                                   Ing. Stanislav   M r v k a 
                                                                                           starosta města 
 
 

 
Ověřovatelé:    Mgr. Vladislav Burian                                               …………………………… 
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                     datum ověření zápisu                                            …………………………… 

 

 
 
                      Ing. Jaroslav Chalupský                                   …………………………… 
 
                      datum ověření zápisu                                          .………………………….. 
 

 
 
 
Zapsala: I. Korandová 
V Jindřichově Hradci dne 10. prosince 2018 
 

 
 
 

 
 


