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ZZ   ÁÁ   PP   II   SS   
 

z  3 .  z a s e d á n í  Z a s t u p i t e l s t v a  m ě s t a  J i n d ř i c h ů v  H r a d e c ,  
k t e r é  s e  u s k u t e č n i l o  d n e  

3 0 .   l e d n a   2 0 1 9  

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:                    23     členů ZMě 
Nepřítomno:                  1      člen ZMě 
Omluveno:                    3     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: 
- Petr Spatzierer - mluvčí 

- Milada Petrů 

- MUDr. Jindřich Pink, CSc.  
 
ověřovatele zápisu ve složení: 
- MgA. Sabina Langerová 
- MUDr. Tomáš Vyhlídka 

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

na usnesení souhlasilo 23 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 33/3Z/2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
návrhovou komisi ve složení: 

- Petr Spatzierer - mluvčí 
- Milada Petrů 
- MUDr. Jindřich Pink, CSc. 
 

ověřovatele zápisu ve složení: 
- MgA. Sabina Langerová 

- MUDr. Tomáš Vyhlídka 

 
 
 
 
 

Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákonač. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, v platném znění
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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 22 členů ZMě a 1 člen ZMě nehlasoval. 
 
Usnesení číslo: 34/3Z/2019  
 

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 – byla pracovní schůzka k rozhledně. Měl pocit, že to chceme řešit, budeme 
hledat řešení, ale teď je předložen stejný návrh jako na minulém zastupitelstvu. Každý svou vinu 
odmítá, jen kdo je vstřícný, tak je město. Kompenzace je ve výši 1/5. Nechováme se jako řádní 
hospodáři. Jakmile na rozhlednu šáhne někdo jiný, pak bude soudní spor velmi obtížný. Z mé 
zkušenosti. Mělo by se pracovat na vztahu investor – dodavatel. Můj dotaz zní, jestli se město 
opravdu cítí ze 4/5 vino a co z toho vyvodíme, aby se to pro příště nestalo.  
Ing. S. Mrvka – já s vámi částečně souhlasím, ale nám nezbývá nic jiného, než předložit stejnou 

dohodu a buď na ni přistoupit anebo ne. Pokud nebude dohoda, tak musíme stanovit termíny, kdy na 
rozhlednu šáhnout musíme. Může se stát, že se na ni nešáhne 3 roky.  
Ing. B. Komínek – zhotovitel vychází z toho, že přes milion korun bylo uvedeno v rozpočtu, tak 
chtějí zaplatit půlku.  

M. Petrů – dost se této problematice věnovala. Kde kdo vzal, že všechny ty systémy jsou špatné, 
prostudovala stavební deníky, kontrolní zápisy. Stavební dozor dělal pan Tejčka po celou realizaci 
rozhledny a následně pan Zettl. Nebo opačně?  

Ing. S. Mrvka – opačně.  
M. Petrů – už dříve se zjistilo, že nebyly dodrženy technologické postupy. Mě zaráží to, že 
argumentujeme tím, že nátěrové systémy jsou špatně. V 12:48 hod jsme dnes obdrželi znalecký 
posudek, kde je uveden nátěrový systém. V něm se obrací na společnost ADLER, od které se 
materiál nepoužil. A pokud ano, tak kde je to uvedeno? Dostala se ke mně informace, že v projektu 
bylo spočítáno určité množství nátěrového systému, tak necelá půlka nebyla vůbec zpracována.  

Ing. S. Mrvka – já určitě nemůžu posoudit, co uvádí znalec, ale vyjádřím se k dozoru. Nechal jsem 
si vyjet zápisy z kontrolních dnů, stavebních deníků, tak opravdu vyplývá, že jsou tam nedostatky. 
Tak když se podíváte, tak od 5. 5. 2015 byly postupně zahájeny opravy nátěrů. Připomínkované 
nedostatky byly průběžně odstraňovány. V té době nikdo nezpochybňoval, zda projekt je špatně, či 
není. Byly připomínky k počtu vrstev a tak. Poprosil bych o vyjádření vedoucího odboru rozvoje V. 
Kramperu.  
V. Krampera – pokud se posudek a dokumentace přečte celá, tak svislé konstrukce jsou natírány 

konopným olejem a vodorovné konstrukce materiálem firmy ADLER. Je odolnější k otěrům. 

M. Petrů – proč mi teda nebyly dodány informace ke všem materiálům? 
V. Krampera – problém je v konopných nátěrech.  
M. Petrů – pořád nechápu z toho znaleckého posudku, proč uvádí teploty na materiály firmy ADLER, 
proč neuvádí teploty pro konopné oleje? 
V. Krampera – nemůžu ovlivňovat znalce, co má napsat do posudku. Znalec se vyjádřil k oběma 
typům nátěrů. Zásadním problémem jsou konopné nátěry na svislých konstrukcích. 

M. Petrů – to se ale tady neřeší.  
V. Krampera – řeší se v celém posudku od začátku.  
M. Petrů – jsem přesvědčena o tom, že nátěry jsou špatně udělány, že jsou vynechána místa, práce 
byla špatně udělána.  
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Mgr. O. Pumpr – je pravda, že stavební dozor za město převzal dílo bez vytýkání závad? 

Ing. S. Mrvka – ve stavebním deníku je uvedeno, jak byly závady odstraněny.  

Mgr. O. Pumpr – tohle by mělo zásadní vliv na to narovnání, pokud si nejsme jisti v tom, co 
chceme, kde ta odpovědnost leží. Pokud z nějaké části leží na městě, tak se mění situace. Ale musí 
se to říct. Pak bych s dohodou neměl problém. 
Ing. S. Mrvka – možná to tak dopadne, že soud rozhodne, že každý za to může určitým dílem. My 
teď musíme rozhodnout tu dohodu. Musíme učinit právní kroky vůči projektantovi, zhotoviteli a 
jednat dál. Cesta dohody je pořád nejlepší forma. Můžeme odmítnout dohodu, ale pak bych 

navrhoval doplnit usnesení o další kroky. 
JUDr. T. Vytiska – znalecký posudek je důležitý v závěru. Z toho vyplývá, že zhotovitel to nenatřel 
tím, čím měl. Je pochybnost v tom, zda zvolil správný nátěrový systém. Jsme v situaci, která je 
nepřehledná, měli bychom posuzovat vinu jednotlivých subjektů. Vina zhotovitele je zjevná, je ale 
otázkou, zda uzavírat navrženou dohodu o narovnání. Myslím, že to není vhodné. Minimálně je tento 
krok předčasný. Pokud uzavřeme, poškozujeme zájmy města. Pokud máme možnost zadržet částku, 

tak bych ji zadržel. Dnes bych to vyřešil tak, že bych dohodu neuzavřel a druhým stranám předložil 
posudek.  
Ing. S. Mrvka – v tomto okamžiku tu máme návrh dohody o narovnání, kterou nám předložil 
zhotovitel. Musíme rozhodnout, zda přijmeme, či ne. Musíme předložit návrh usnesení a pak budeme 
postupovat dále a jednat podle jednacího řádu.  

 
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. 

 
2. požaduje: 

uplatnit příslušné právní kroky vůči zhotoviteli projektové dokumentace ke stavbě Rozhledna 
Rýdův kopec Ing. arch. Miroslavu Hájkovi, IČ: 10289747, se sídlem Václavská 495/III, 377 
01 Jindřichův Hradec, se kterým byla uzavřena dne 16. 10. 2013 Smlouva o dílo č. 
SM/1010/2013, a to ve věci degradace povrchových nátěrů Rozhledny Rýdův kopec.  

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

na usnesení souhlasilo 11 členů ZMě, 8 členů ZMě nesouhlasilo a 4 členové ZMě se zdrželi. 
NÁVRH NA USNESENÍ NEBYL SCHVÁLEN. 

 

Ing. S. Mrvka 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: 

uplatnit bankovní záruku ze smlouvy o dílo č. SM/0958/2014 uzavřené dne 21. 8. 2014 mezi 
městem Jindřichův Hradec a společností STATUS stavební a. s., IČ 46679120, se sídlem 
Nádražní 998, 376 01 Humpolec, a učinit další příslušné právní kroky, a to ve věci degradace 

povrchových nátěrů Rozhledny Rýdův kopec. 
 

3. požaduje: 

uplatnit příslušné právní kroky vůči zhotoviteli projektové dokumentace ke stavbě Rozhledna 
Rýdův kopec Ing. arch. Miroslavu Hájkovi, IČ 10289747, se sídlem Václavská 495/III, 377 
01 Jindřichův Hradec, se kterým byla uzavřena dne 16. 10. 2013 Smlouva o dílo č. 
SM/1010/2013, a to ve věci degradace povrchových nátěrů Rozhledny Rýdův kopec. 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 19 členů ZMě a 4 členové ZMě se zdrželi. 
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Usnesení číslo: 35/3Z/2019  

 

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: 

uplatnit bankovní záruku ze smlouvy o dílo č. SM/0958/2014 uzavřené dne 21. 8. 2014 mezi 
městem Jindřichův Hradec a společností STATUS stavební a. s., IČ 46679120, se sídlem 
Nádražní 998, 376 01 Humpolec, a učinit další příslušné právní kroky, a to ve věci degradace 
povrchových nátěrů Rozhledny Rýdův kopec. 

 
3. požaduje: 

uplatnit příslušné právní kroky vůči zhotoviteli projektové dokumentace ke stavbě Rozhledna 
Rýdův kopec Ing. arch. Miroslavu Hájkovi, IČ 10289747, se sídlem Václavská 495/III, 377 
01 Jindřichův Hradec, se kterým byla uzavřena dne 16. 10. 2013 Smlouva o dílo č. 

SM/1010/2013, a to ve věci degradace povrchových nátěrů Rozhledny Rýdův kopec. 

 
 

5. Návrh rozpočtu na rok 2019  

 
Materiál uvedla místostarostka města Ing. Magda Blížilová. Starosta města Ing. Stanislav Mrvka 
doplnil důvodovou zprávu.  
 
V 16:58 hod opustili jednání ZMě Mgr. O. Pumpr a MUDr. T. Vyhlídka. Přítomno 21 členů ZMě. 
V 17:00 hod se dostavili na jednání ZMě Mgr. O. Pumpr a MUDr. T. Vyhlídka. Přítomno 23 členů ZMě. 
V 17:04 hod opustil jednání ZMě O. Kinšt a JUDr. T. Vytiska. Přítomno 21 členů ZMě. V 17:05 hod se 

dostavil na jednání ZMě O. Kinšt. Přítomno 22 členů ZMě. V 17:07 hod se dostavil na jednání ZMě 
JUDr. T. Vytiska. Přítomno 23 členů ZMě. 
 
K tomuto bodu se vyjádřili: 
Ing. J. Chalupský – my jsme se k nějaké věci k rozpočtu vyjadřovali na diskusním portálu. Máme 
problém hlavně s tím, že příjmy se podseknou a výdaje se nadhodnotí a ono to nějak vyjde. 

Zapracovávají se výdaje, které se opakují x let. Za 2-3 roky zase budeme poslouchat jako u 

rozhledny, že máme majetek a musíme se o něj starat a jiná cesta nejde. Je to pravda, ale je 
důležité udělat ten „předkrok“ a rozhodnout, zda takový majetek opravdu potřebujeme. Jde hlavně o 
hvězdárnu. Nyní se bavíme o rozhledně, která měla stát cca 3 mil. Kč a stála podstatně více. Když 
vidíme, jakým způsobem se realizují zakázky, dozorují, jak se řeší závady aj., nedovedu si 
představit, jaké diskuse budeme řešit za nějakou dobu ohledně hvězdárny v hodnotě 50 mil. Kč. 
Položme si otázku, kolik stojí provoz, vybavení. Technologie zastarávají. Pokud si vytvoříme výdaje 

na dlouhá léta, pak s tím už nic neuděláme.  
Ing. S. Mrvka – ano, máte pravdu, co se týká prognóz růstu ekonomiky. Srovnávám J. Hradec 
s okresními městy. Jsme jediné město, které nemá žádný úvěr a má volné finanční prostředky. 
Slyšeli jsme v minulosti, že peněz je v rezervě moc a nejsou využity. Když se předkládal materiál – 
projekt Hvězdárna, tak se pokládala otázka, zda se udělá bez dotace. A bývalé zastupitelstvo 
odsouhlasilo, že do toho půjdeme bez dotace. A jsem velmi rád, že jsme dotaci nežádali. Byli 
bychom velmi limitováni. V tomhle okamžiku jsem přesvědčen, že provoz bude velmi levnější, 

protože se nemusí dodržovat podmínky, co byly v dotačním titulu. Velké akce prochází 
zastupitelstvem. Co se týče struktury, tak to je určeno zákonem. A co se týče finančních kalkulací. Je 
to také otázka určité zkušenosti při tvorbě rozpočtu. Cílem je se ke konci roku dostat k 0. V roce 

2018 se to podařilo.  
Ing. J. Chalupský – pokud je taková rezerva, je to chvályhodné. Ale může se stát, že za jedno 
volební období se můžeme dostat – 400 mil. Kč špatným rozhodnutím (příklad Město Písek). Musíme 
se snažit o příliv peněz odjinud. Hvězdárna není tento případ. 2/3 příjmů tvoří školy. Potřebovali 

bychom, aby to nesponzorovali Hradečáci, ale lidé z jiných měst. Musíme hledat investice, které 
přináší zisk.  
M. Pechová – co se týká návštěvnosti z našich propočtů ZŠ, SŠ a MŠ 8 000 a veřejnosti s 10 000. 
Například planetárium v Hradci Králové 67 000. 
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Návrh na usnesení:  

 

Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
poskytnutí individuálních dotací v roce 2019 fyzickým a právnickým osobám ve výši dle 
návrhu uvedeného v příloze č. 3, 

2. schvaluje 

rozpočet města Jindřichův Hradec na rok 2019 dle přílohy č. 1 v celkových objemech: 
1. příjmy po konsolidaci celkem 568.480,55 tis. Kč 
2. výdaje po konsolidaci celkem 626.095,50 tis. Kč 
3. saldo rozpočtu -57.614,95 tis. Kč 
4. zapojení finančních prostředků z minulých let 57.614,95 tis. Kč 

3. schvaluje 

zvýšení rozpočtu výdajů v roce 2019 o akci Rekonstrukce odborné učebny chemie a fyzika – 
2. ZŠ ve výši 6.500,00 tis. Kč v případě poskytnutí dotace, přičemž zvýšení rozpočtu výdajů 
bude financováno z výsledku rozpočtového hospodaření minulých let, 

4. schvaluje 
použití Fondu obnovy vodovodů a kanalizací ve výši 3.200 tis. Kč na úhradu výdajů 
souvisejících s ČOV a kanalizaci Děbolín. 

 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 19 členů ZMě, 2 členové ZMě nesouhlasili a 2 členové ZMě se 
zdrželi. 
 
 
Usnesení číslo: 36/3Z/2019  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
poskytnutí individuálních dotací v roce 2019 fyzickým a právnickým osobám ve výši dle 

návrhu uvedeného v příloze č. 3, 

2. schvaluje 

rozpočet města Jindřichův Hradec na rok 2019 dle přílohy č. 1 v celkových objemech: 
1. příjmy po konsolidaci celkem 568.480,55 tis. Kč 
2. výdaje po konsolidaci celkem 626.095,50 tis. Kč 
3. saldo rozpočtu -57.614,95 tis. Kč 
4. zapojení finančních prostředků z minulých let 57.614,95 tis. Kč 

3. schvaluje 
zvýšení rozpočtu výdajů v roce 2019 o akci Rekonstrukce odborné učebny chemie a fyzika – 

2. ZŠ ve výši 6.500,00 tis. Kč v případě poskytnutí dotace, přičemž zvýšení rozpočtu výdajů 
bude financováno z výsledku rozpočtového hospodaření minulých let, 

4. schvaluje 
použití Fondu obnovy vodovodů a kanalizací ve výši 3.200 tis. Kč na úhradu výdajů 
souvisejících s ČOV a kanalizaci Děbolín. 
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6. Návrh Vnitřní organizační směrnice č. 1/2019 - Pravidla pro úpravy rozpočtu 

 

Materiál uvedla místostarostka města Ing. Magda Blížilová. Starosta města Ing. Stanislav Mrvka 
doplnil důvodovou zprávu.  
 
V 17:26 hod opustili jednání ZMě MUDr. L. Žižka, P. Spatzierer a Mgr. V. Burian. Přítomno 20 členů 
ZMě.  V 17:28 hod se dostavil na jednání ZMě MUDr. L. Žižka. Přítomno 21 členů ZMě. V 17:30 hod 
se dostavili na jednání ZMě Mgr. V. Burian a P. Spatzierer. Přítomno 23 členů ZMě. 

 
K tomuto bodu se vyjádřili: 
Mgr. O. Pumpr – v článku IV. je uvedeno, že RMě může zařadit do rozpočtu nové akce do 500 tis. 
Kč bez schválení ZMě, které nemají vliv na saldo rozpočtu. Chovejme se transparentně, aby nás 
občané mohli kontrolovat. Směrnice je z roku 2013. Pokud to do dnes fungovalo, není potřeba změn. 
Ing. S. Mrvka – žádná zakázka, která není v rozpočtu, RMě nedoplňuje. RMě nemá právo zařazovat 

nové zakázky. To, co není uvedené v rozpočtu, tak se bavíme o rozpočtovém opatření. Nevytváříme 
nové zakázky. Nerozumíme si ve výkladu pojmu. 
Z. Klímová – upřesnila bych pana starostu, skutečně návrhem je, aby RMě mohla zařadit do 
rozpočtu akce do výše 500 tis. Kč, které se v průběhu roku vyskytnout. Týká se především 
kulturních památek, akcí, kdy Krajský úřad vypsal dotační program.  

Ing. S. Mrvka – omlouvám se Mgr. O. Pumprovi. Špatně jsem to pochopil.  
Ing. J. Chalupský – domnívám se, že pokud to fungovalo do teď, tak není důvod to měnit. 

M. Petrů – jde vždy svolat mimořádné jednání zastupitelstva.  
Ing. S. Mrvka – obávám se svolávat ZMě v červenci, to bývá často problém. Ale to jen technická 
připomínka.  
JUDr. T. Vytiska – jako zastupitelstvo bychom se neměli vzdávat práva.  
 
Návrh na usnesení:  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

Vnitřní organizační směrnici č. 1/2019 - Pravidla pro úpravy rozpočtu města Jindřichův 
Hradec. 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 17 členů ZMě a 6 členů ZMě bylo proti. 
 

Usnesení číslo: 37/3Z/2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
Vnitřní organizační směrnici č. 1/2019 - Pravidla pro úpravy rozpočtu města Jindřichův 
Hradec. 

 
7. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Jindřichův Hradec na roky 2020 - 2021  

 
Materiál uvedla místostarostka města Ing. Magda Blížilová.  
 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

střednědobý výhled rozpočtu města Jindřichův Hradec na roky 2020 – 2021 dle přílohy č. 2. 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 19 členů ZMě a 4 členové ZMě se zdrželi. 
 
Usnesení číslo: 38/3Z/2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
střednědobý výhled rozpočtu města Jindřichův Hradec na roky 2020 – 2021 dle přílohy č. 2. 
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8. Rozpočtová opatření schválená radou města 

 

Materiál uvedla místostarostka města Ing. Magda Blížilová.  
 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. bere na vědomí 

rozpočtová opatření č. 84, 93, 94 a 95/2018, která schválila Rada města Jindřichův Hradec. 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 21 členů ZMě a 2 členové ZMě se zdrželi. 
 
Usnesení číslo: 39/3Z/2019  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. bere na vědomí 

rozpočtová opatření č. 84, 93, 94 a 95/2018, která schválila Rada města Jindřichův Hradec. 

 
9. Prodej pozemku p.č. 4007/3, obec i k.ú. Jindřichův Hradec- realizace záměru 

 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk.  
 

K tomuto bodu se vyjádřili: 
M. Petrů – měla bych připomínku k bodům o prodeji pozemků. Bylo by možno více informací? 
Bc. R. Staněk – k tomuto pozemku nemáme přístup. Jsou to zahrádky směrem na Jindřiš a paní 
Dominová tam má postavený domek. 
M. Petrů – právě proto by bylo dobré uvést tyto informace v materiálu.  
Ing. S. Mrvka – tyto údaje jsou uvedeny v záměru.  
M. Petrů – stačí uvést 1 - 2 věty v materiálu a není potřeba se vracet k záměru. Ušetří to čas. 

 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

prodej pozemku p.č. 4007/3, trvalý travní porost, o výměře 129 m², obec i k.ú. Jindřichův 

Hradec paní , trvale bytem , Jindřichův Hradec za celkovou 
kupní cenu 67 725,-- Kč + příslušná sazba DPH 
Smlouva bude uzavřena dle schváleného vzoru. 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 21 členů ZMě a 2 členové ZMě se zdrželi. 
 
Usnesení číslo: 40/3Z/2019  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
prodej pozemku p.č. 4007/3, trvalý travní porost, o výměře 129 m², obec i k.ú. Jindřichův 
Hradec paní , trvale bytem , Jindřichův Hradec za celkovou 
kupní cenu 67 725,-- Kč + příslušná sazba DPH 
Smlouva bude uzavřena dle schváleného vzoru. 

 
10. Prodej části pozemku p.č. 35, obec J. Hradec, k.ú. Děbolín - záměr 
 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk.  
 
K tomuto bodu se vyjádřili: 
Mgr. O. Pumpr – mohu poprosit znovu o zdůvodnění? V materiálu jsou všichni bez připomínek. 
Jedině odbor výstavby a majetku.  

Bc. R. Staněk – podal zdůvodnění. 
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Návrh na usnesení:  

 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. neschvaluje 

prodej části pozemku p.č. 35, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře cca 100 m², obec 
Jindřichův Hradec, k.ú. Děbolín. 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 19 členů ZMě a 4 členové ZMě se zdrželi. 

 
 
Usnesení číslo: 41/3Z/2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. neschvaluje 

prodej části pozemku p.č. 35, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře cca 100 m², obec 
Jindřichův Hradec, k.ú. Děbolín. 

 
11. Prodej části pozemku p.č. 1474/1, obec i k.ú. J. Hradec - záměr 
 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk.  
 
K tomuto bodu se vyjádřili: 

JUDr. T. Vytiska – mám technickou, v usnesení je uveden špatně termín, že zastupitelstvo 
neschvaluje. Mělo by být uvedeno, že schvaluje. 
Ing. S. Mrvka – ano, je to komplikované. Nyní by to neměnil, byl by v tom chaoz.  
 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. neschvaluje 
záměr prodat část pozemku p.č. 1474/1, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře cca 40 m², 
obec i k.ú. Jindřichův Hradec 

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

na usnesení souhlasilo 17 členů ZMě a 6 členů ZMě se zdrželo. 
 

Usnesení číslo: 42/3Z/2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. neschvaluje 
záměr prodat část pozemku p.č. 1474/1, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře cca 40 m², 
obec i k.ú. Jindřichův Hradec 

 
12. Prodej pozemku p.č. 229/7 a části p.č. 232, obec J. Hradec k.ú. Radouňka - záměr 

 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk.  
 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. neschvaluje 

záměr prodat pozemek p.č. 229/7, trvalý travní porost, o výměře 124 m2 a část pozemku 
p.č. 232, vodní plocha, rybník, o výměře cca 110 m², vše obec Jindřichův Hradec, k.ú. 
Radouňka 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 19 členů ZMě, 3 členové ZMě se zdrželi a 1 člen ZMě nehlasoval. 
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Usnesení číslo: 43/3Z/2019  

 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. neschvaluje 

záměr prodat pozemek p.č. 229/7, trvalý travní porost, o výměře 124 m2 a část pozemku 
p.č. 232, vodní plocha, rybník, o výměře cca 110 m², vše obec Jindřichův Hradec, k.ú. 
Radouňka 

 

 
13. Prodej podílu na pozemku p.č. 3192/37, obec i k.ú. J. Hradec - záměr 
 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk.  
 
K tomuto bodu se vyjádřili: 

 – má aktivity v J. Hradci na letišti. Pozemek chceme využít, abychom na něm mohli 
postavit letadlo. Vztahy na letišti nejsou jednoduché. 
Mgr. O. Pumpr – nerozumí tomu, proč by si město mělo držet tento kus pozemku. Požaduje bližší 
vysvětlení.  

Bc. R. Staněk – probíhala diskuse. Grémium odborů. Shodli se na tom, že není vhodné tento 
pozemek prodat. Je to stráň k vozovce na letiště. RMě nedoporučuje schválit tento záměr.  
Mgr. V. Burian – neřekl, že tam má pozemek a tato část navazuje. S letištěm jsem spjatý 

a nechci za někoho orodovat, jen žádá zastupitele, aby pořádně prostudovali mapku. Cítí se být 
v tomto smyslu ve střetu zájmu, a proto se zdržím hlasování.  
Ing. J. Chalupský – má město s tímto pozemkem nějaký záměr? Proč se blokuje?  
Bc. R. Staněk – zde se jedná o stabilizování ploch letecké dopravy. Nebylo by vhodné se těchto 
pozemků zbavovat.  

 – zcela nerozumím formulaci letecká doprava. Jsem letec. Jestli má někdo záměr v oblasti 
letecké dopravy, tak ve vší úctě k J. Hradci, tak je to zavádějící informace. Letecká doprava jako 

taková, kdo by sem kdo letěl. Kdo by ho odbavil atd. Záměr mám jen jeden. Vztahy na letišti jsou 
složité. Jen jde o to, že chci ukotvit na tom pozemku své letadlo, které mám na jiném letišti.  
O. Kinšt – byli konzultováni členové Aeroklubu?  
Ing. S. Mrvka – členové Aeroklubu nejsou v tuto chvíli účastníci jednání a nemají do toho co mluvit.  
 
Návrh na usnesení:  

 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. neschvaluje 

záměr prodat spoluvlastnický podíl ve výši ½ na pozemku p.č. 3192/37, ostatní plocha, jiná 
plocha, o výměře 490 m², obec i k.ú. Jindřichův Hradec 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 12 členů ZMě, 1 člen ZMě nesouhlasil a 10 členů ZMě se zdrželo. 

NEBYLO PŘIJATO ŽÁDNÉ USNESENÍ.  

 

 
14. Prodej části pozemku p. č. 2067/1, k. ú. Jindřichův Hradec - záměr 
 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk.  

 
V 18:03 hod opustil jednání ZMě Ing. J. Chalupský. Přítomno 22 členů ZMě. V 18:05 hod se dostavil 
na jednání ZMě Ing. J. Chalupský. Přítomno 23 členů ZMě. 
 

K tomuto bodu se vyjádřili: 
Mgr. O. Pumpr – důvodem je to, abychom nevytvořili precedens k ostatním pozemkům? Ostatní 
pozemky jsou pronajaty? 

Bc. R. Staněk – ano. Ostatní pozemky jsou pronajaty.  
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Návrh na usnesení:  

 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. neschvaluje 

přijetí záměru prodat část pozemku p. č. 2067/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o 
výměře 45 m2, obec i k. ú. Jindřichův Hradec 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 19 členů ZMě a 4 členové ZMě se zdrželi. 

 
Usnesení číslo: 44/3Z/2019  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. neschvaluje 
přijetí záměru prodat část pozemku p. č. 2067/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o 
výměře 45 m2, obec i k. ú. Jindřichův Hradec 

 
 
15. Bezúplatný převod pozemků p.č. 3507/4 a p.č. 3686/3 k.ú. Jindřichův Hradec od 

ÚZSVM 
 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk.  
 

Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
bezúplatný převod pozemku p.č. 3507/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 
612m2, v obci i k.ú. Jindřichův Hradec od ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha, IČ 69797111 do majetku 

města Jindřichův Hradec 

2. schvaluje 
bezúplatný převod pozemku p.č. 3686/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1872 
m2, v obci i k.ú. Jindřichův Hradec od ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha, IČ 69797111 do majetku 

města Jindřichův Hradec 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 21 členů ZMě a 2 členové ZMě se zdrželi. 
 
Usnesení číslo: 45/3Z/2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

bezúplatný převod pozemku p.č. 3507/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 
612m2, v obci i k.ú. Jindřichův Hradec od ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha, IČ 69797111 do majetku 
města Jindřichův Hradec 

2. schvaluje 
bezúplatný převod pozemku p.č. 3686/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1872 
m2, v obci i k.ú. Jindřichův Hradec od ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha, IČ 69797111 do majetku 
města Jindřichův Hradec 

 
16. Kalkulace cen pro vodné a stočné pro rok 2019 - ČEVAK, a.s. 

 
Materiál uvedl uvolněný radní Ing. Bohumil Komínek.  
 
V 18:07 hod opustil jednání ZMě MUDr. L. Žižka. Přítomno 22 členů ZMě. v 18:08 hod se dostavil na 

jednání ZMě MUDr. L. Žižka. Přítomno 23 členů ZMě. V 18:11 hod opustil jednání ZMě MUDr. J. Pink, 
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CSc. Přítomno 22 členů ZMě. V 18:13 hod se dostavil na jednání ZMě MUDr. J. Pink, CSc. Přítomno 

23 členů ZMě. 

 
K tomuto bodu se vyjádřili: 
JUDr. T. Vytiska – já bych jenom žádal, aby zdůvodnění, co teď zaznělo, aby bylo uvedeno 
v materiálu. Je to korektní k zastupitelům. 
 
Návrh na usnesení:  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. bere na vědomí 
schválenou cenu vodného a stočného pro rok 2019. 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 19 členů ZMě a 4 členové ZMě se zdrželi. 

 
Usnesení číslo: 46/3Z/2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. bere na vědomí 
schválenou cenu vodného a stočného pro rok 2019. 

 
17. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Jindřichův Hradec, Dotační programy 

města na rok 2019 a vyhlášení prvních výzev v rámci Dotačních programů města 
 
Materiál uvedla místostarostka města Ing. Magda Blížilová.  
 
V 18:18 hod opustil jednání ZMě MUDr. M. Cihla. Přítomno 22 členů ZMě. V 18:19 hod se dostavil na 
jednání ZMě MUDr. M. Cihla. Přítomno 23 členů ZMě. V 18:24 hod opustila jednání ZMě MgA. S. 
Langerová. Přítomno 22 členů ZMě. V 18:25 hod opustil jednání ZMě Mgr. V. Burian. Přítomno 21 

členů ZMě. V 18:27 hod se dostavila na jednání ZMě MgA. S. Langerová. Přítomno 22 členů ZMě. 
V 18:29 hod se dostavil na jednání ZMě Mgr. V. Burian. Přítomno 23 členů ZMě. 
 
K tomuto bodu se vyjádřili: 
O. Kinšt – jsou preferovány určité sporty. Navrhuje, aby celá částka ve výši 2 600 tis. Kč. Byla 

převedena do opatření č. 4 - Účast seniorských sportovních týmů v příslušných soutěžích příslušné 

sezóny. Sportovní komise je známá od prosince a zatím se nesešla.  
MUDr. J. Kopřiva – můžeme schvalovat něco, když ještě výzva nebyla vyhlášena? Nemělo by to 
probíhat tím způsobem, vyhlášení a poté schvalování? 
Ing. S. Mrvka – tyhle věci vycházejí z usnesení ZMě. Pak záleží na rozdělení prostředků. 
Mgr. O. Pumpr – navrhuje termín kolektivní sporty změnit na týmové sporty. 
Ing. S. Mrvka – každý rok vyhlašujeme, aby nejpozději do začátku září byly předloženy připomínky 
k pravidlům pro poskytování dotací. Byla vytvořena sportovní komise, a může klidně předělat 

pravidla. Ale musí se tomu někdo věnovat. 
 
Byl předložen protinávrh Mgr. O. Pumpra: 
 

1. schvaluje 
„Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Jindřichův Hradec“ podle předloženého 
návrhu. 

 
2. schvaluje 

„Dotační program města Jindřichův Hradec na podporu sportu“ a vyhlášení první výzvy v 
rámci Dotačního programu na rok 2019 podle upraveného návrhu:  
- Opatření č. 1 Činnost preferovaných sportovních klubů  - nebude vyhlášeno a původně 
navržená alokovaná částka 2,6 milionů korun bude převedena od Opatření č. 4 Účast 

seniorských sportovních týmů v příslušných soutěžích příslušné sezóny 
- v Opatření č. 4 nebude stanovena maximální výše dotace 
- Nahradit v dotačním programu na podporu sportu a všech jeho opatřeních výraz "kolektivní 
sporty" výrazem "týmové sporty" nebo účastníci týmových soutěží. 
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3. schvaluje 

„Dotační program města Jindřichův Hradec na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže“ 

a vyhlášení první výzvy v rámci Dotačního programu na rok 2019 podle předloženého 
návrhu. 

 
4. schvaluje 

„Dotační program města Jindřichův Hradec na podporu kultury a zájmové činnosti“ a 
vyhlášení první výzvy v rámci Dotačního programu na rok 2019 podle předloženého návrhu. 

 
5. schvaluje 

“Dotační program města Jindřichův Hradec na podporu obnovy kulturního dědictví“ a 
vyhlášení první výzvy v rámci Dotačního programu na rok 2019 podle předloženého návrhu. 

 
5. schvaluje 

“Dotační program města Jindřichův Hradec na podporu sociální oblasti“ a vyhlášení první 
výzvy v rámci Dotačního programu na rok 2019 podle předloženého návrhu. 

 
6. schvaluje 

znění vzorových veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace podle předložených návrhů. 

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

na usnesení souhlasilo 10 členů ZMě, 2 členové ZMě nesouhlasili a 11 členů ZMě se 
zdrželo. PROTINÁVRH NEBYL SCHVÁLEN. 
 
 
Byl předložen protinávrh O. Kinšta: 
 

1. schvaluje 

„Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Jindřichův Hradec“ podle předloženého 
návrhu. 

 
2. schvaluje 

„Dotační program města Jindřichův Hradec na podporu sportu“ a vyhlášení první výzvy v 
rámci Dotačního programu na rok 2019 podle upraveného návrhu: 

- Opatření č. 1 Činnost preferovaných sportovních klubů  - nebude vyhlášeno a původně 
navržená alokovaná částka 2,6 milionů korun bude převedena od Opatření č. 4 Účast 

seniorských sportovních týmů v příslušných soutěžích příslušné sezóny 
- v Opatření č. 4 nebude stanovena maximální výše dotace 

 
3. schvaluje 

„Dotační program města Jindřichův Hradec na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže“ 

a vyhlášení první výzvy v rámci Dotačního programu na rok 2019 podle předloženého 
návrhu. 

 
4. schvaluje 

„Dotační program města Jindřichův Hradec na podporu kultury a zájmové činnosti“ a 
vyhlášení první výzvy v rámci Dotačního programu na rok 2019 podle předloženého návrhu. 

 

5. schvaluje 
“Dotační program města Jindřichův Hradec na podporu obnovy kulturního dědictví“ a 
vyhlášení první výzvy v rámci Dotačního programu na rok 2019 podle předloženého návrhu. 

 
6. schvaluje 

“Dotační program města Jindřichův Hradec na podporu sociální oblasti“ a vyhlášení první 

výzvy v rámci Dotačního programu na rok 2019 podle předloženého návrhu. 
 

7. schvaluje 
znění vzorových veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace podle předložených návrhů. 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 11 členů ZMě, 2 členové ZMě nesouhlasili a 10 členů ZMě se 

zdrželo. PROTINÁVRH NEBYL SCHVÁLEN. 
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Návrh na usnesení:  

 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

„Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Jindřichův Hradec“ podle předloženého 
návrhu 

2. schvaluje 
„Dotační program města Jindřichův Hradec na podporu sportu“ a vyhlášení první výzvy v 

rámci Dotačního programu na rok 2019 podle upraveného návrhu 

3. schvaluje 
„Dotační program města Jindřichův Hradec na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže“ 
a vyhlášení první výzvy v rámci Dotačního programu na rok 2019 podle předloženého návrhu 

4. schvaluje 
„Dotační program města Jindřichův Hradec na podporu kultury a zájmové činnosti“ a 

vyhlášení první výzvy v rámci Dotačního programu na rok 2019 podle předloženého návrhu 

5. schvaluje 
“Dotační program města Jindřichův Hradec na podporu obnovy kulturního dědictví“ a 
vyhlášení první výzvy v rámci Dotačního programu na rok 2019 podle předloženého návrhu 

6. schvaluje 
“Dotační program města Jindřichův Hradec na podporu sociální oblasti“ a vyhlášení první 
výzvy v rámci Dotačního programu na rok 2019 podle předloženého návrhu 

7. schvaluje 
znění vzorových veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace podle předložených návrhů 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 14 členů ZMě, 1 člen ZMě nesouhlasil a 8 členů ZMě se zdrželo. 
 
Usnesení číslo: 47/3Z/2019  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
„Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Jindřichův Hradec“ podle předloženého 
návrhu 

2. schvaluje 
„Dotační program města Jindřichův Hradec na podporu sportu“ a vyhlášení první výzvy v 

rámci Dotačního programu na rok 2019 podle upraveného návrhu 

3. schvaluje 
„Dotační program města Jindřichův Hradec na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže“ 
a vyhlášení první výzvy v rámci Dotačního programu na rok 2019 podle předloženého návrhu 

4. schvaluje 
„Dotační program města Jindřichův Hradec na podporu kultury a zájmové činnosti“ a 
vyhlášení první výzvy v rámci Dotačního programu na rok 2019 podle předloženého návrhu 

5. schvaluje 
“Dotační program města Jindřichův Hradec na podporu obnovy kulturního dědictví“ a 
vyhlášení první výzvy v rámci Dotačního programu na rok 2019 podle předloženého návrhu 

6. schvaluje 
“Dotační program města Jindřichův Hradec na podporu sociální oblasti“ a vyhlášení první 
výzvy v rámci Dotačního programu na rok 2019 podle předloženého návrhu 

7. schvaluje 

znění vzorových veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace podle předložených návrhů 
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18. Návrh na zřízení výborů Zastupitelstva města Jindřichův Hradec a volbu jejich 

předsedů a členů 

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

1. zřizuje 
finanční výbor, kontrolní výbor, výbor pro územní plán a výbor pro rozvoj města 
Zastupitelstva města Jindřichův Hradec 

2. zvolilo 
tyto členy finančního výboru 
předseda: 

Ing. Petra Blížilová (ČSSD) 
členové: 
Jiří Pravda (ČSSD) 
MUDr. Tomáš Vyhlídka (ANO 2011) 

Mgr. Ondřej Kučera (SNK ED) 
Ing. Ivo Ježek (ODS)  
MDDr. Veronika Jirková (ČPS) 

Ing. Taťána Hajdíková, Ph.D. (Patrioti JH) 
Ing. Libor Votava, Ph.D. (HSR+Svob.) 
Mgr. Vladimír Prokýšek (KSČM) 

3. zvolilo 
tyto členy kontrolního výboru 
předseda: 
Milada Petrů (HSR+Svob.) 

členové: 
Bc. Karel Zábrodský (ČSSD) 
Mgr. Bc. Milan Synek (ČSSD) 
Milada Hrušková (ANO 2011) 
Mgr. Josef Vichr (SNK ED) 
Bc. Jiří Drahota (ODS) 

Mgr. Jan Slavík (ČPS) 
Ladislav Mátl (Patrioti JH) 
JUDr. Tomeš Vytiska (KSČM 

4. zvolilo 
tyto členy výboru pro územní plán 
předseda: 
Bc. Miroslav Kadeřábek (ČSSD) 

členové: 
Radek Havlín (ČSSD) 
Ing. Jiří Blížil (ANO 2011) 
Ing. Karel Matoušek (SNK ED) 
Ing. Tomáš Blábolil (ODS) 
Ing. Miroslava Mácová (ČPS) 
Ing. Petr Dalík (Patrioti JH) 

Bc. Felix Hanek (HSR+Svob.) 
Mgr. Jiří Tříska (KSČM) 

5. zvolilo 
tyto členy výboru pro rozvoj města 
předseda: 
Ing. Jan Mlčák, MBA (Patrioti JH) 

členové: 
Ing. Bohumil Komínek (ČSSD) 
Jaroslav Beran (ČSSD) 
Mgr. Ing. Michal Kozár (ANO 2011) 
Mgr. Jan Mikeš (SNK ED) 
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Ing. Tomáš Blábolil (ODS) 

Ing. Ondřej Lešetický, Ph.D. (ČPS) 

Ing. Jaroslav Chalupský (HSR+Svob.) 
Jiří Fiedler (KSČM) 

6. stanoví 
odměny členům výborů Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, kteří nejsou členy 
Zastupitelstva města, ve výši 300,-- Kč za každé zasedání daného výboru ZMě, kterého se 
zúčastní 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 22 členů ZMě a 1 člen ZMě se zdržel. 
 
Usnesení číslo: 48/3Z/2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. zřizuje 
finanční výbor, kontrolní výbor, výbor pro územní plán a výbor pro rozvoj města 
Zastupitelstva města Jindřichův Hradec 

2. zvolilo 
tyto členy finančního výboru 
předseda: 
Ing. Petra Blížilová (ČSSD) 

členové: 
Jiří Pravda (ČSSD) 
MUDr. Tomáš Vyhlídka (ANO 2011) 
Mgr. Ondřej Kučera (SNK ED) 
Ing. Ivo Ježek (ODS)  
MDDr. Veronika Jirková (ČPS) 
Ing. Taťána Hajdíková, Ph.D. (Patrioti JH) 

Ing. Libor Votava, Ph.D. (HSR+Svob.) 
Mgr. Vladimír Prokýšek (KSČM) 

3. zvolilo 
tyto členy kontrolního výboru 

předseda: 
Milada Petrů (HSR+Svob.) 

členové: 
Bc. Karel Zábrodský (ČSSD) 
Mgr. Bc. Milan Synek (ČSSD) 
Milada Hrušková (ANO 2011) 
Mgr. Josef Vichr (SNK ED) 
Bc. Jiří Drahota (ODS) 
Mgr. Jan Slavík (ČPS) 

Ladislav Mátl (Patrioti JH) 
JUDr. Tomeš Vytiska (KSČM 

4. zvolilo 
tyto členy výboru pro územní plán 
předseda: 
Bc. Miroslav Kadeřábek (ČSSD) 
členové: 

Radek Havlín (ČSSD) 
Ing. Jiří Blížil (ANO 2011) 
Ing. Karel Matoušek (SNK ED) 
Ing. Tomáš Blábolil (ODS) 
Ing. Miroslava Mácová (ČPS) 
Ing. Petr Dalík (Patrioti JH) 

Bc. Felix Hanek (HSR+Svob.) 
Mgr. Jiří Tříska (KSČM) 
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5. zvolilo 

tyto členy výboru pro rozvoj města 

předseda: 
Ing. Jan Mlčák, MBA (Patrioti JH) 
členové: 
Ing. Bohumil Komínek (ČSSD) 
Jaroslav Beran (ČSSD) 
Mgr. Ing. Michal Kozár (ANO 2011) 

Mgr. Jan Mikeš (SNK ED) 
Ing. Tomáš Blábolil (ODS) 
Ing. Ondřej Lešetický, Ph.D. (ČPS) 
Ing. Jaroslav Chalupský (HSR+Svob.) 
Jiří Fiedler (KSČM) 

6. stanoví 

odměny členům výborů Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, kteří nejsou členy 
Zastupitelstva města, ve výši 300,-- Kč za každé zasedání daného výboru ZMě, kterého se 
zúčastní 

 
19. Návrh na změnu Statutu sociálního fondu města Jindřichův Hradec a Zásad pro 
poskytování příspěvků ze sociálního fondu města Jindřichův Hradec 
 
Materiál uvedl starosta města Ing. Stanislav Mrvka.  

 
V 18:36 hod opustila jednání ZMě M. Petrů. Přítomno 22 členů ZMě. 
 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

Statut sociálního fondu města Jindřichův Hradec a Zásady pro poskytování příspěvků ze 
sociálního fondu města Jindřichův Hradec od 1. března 2019 podle předloženého návrhu 

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

Usnesení číslo: 49/3Z/2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
Statut sociálního fondu města Jindřichův Hradec a Zásady pro poskytování příspěvků ze 
sociálního fondu města Jindřichův Hradec od 1. března 2019 podle předloženého návrhu 

 

 

 
 

 
 

 
 

V 18:38 hod vyhlásil pan starosta Ing. S. Mrvka dvacetiminutovou 
přestávku. 
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20. Diskuze + interpelace členů ZMě 

 

V diskuzi vystoupili: 
Ing. J. Chalupský – chtěl poděkovat Mgr. V. Prokýškovi a JUDr. T. Vytiskovi za udržování politické 
slušnosti, že my jako nejsilnější opoziční strana (HSaR+Svob.) máme předsedu kontrolního výboru. 
M.  Petrů – je možné, že někteří na diskuzi odešli. Je to povolené?  
Ing. S. Mrvka – jsou to svobodní lidé a omluvili se. R. Kvitský byl odvezen zpátky do nemocnice. 
MgA. S. Langerová a MUDr. Jindřich Pink, CSc. se řádně omluvili. 
M. Petrů – takže je to možné?  

Ing. S. Mrvka – ano je.  
M. Petrů – co se týče komisí, mrzí nás, že jsme nominovali kolegu Mgr. O. Pumpra a nebyl 
nominován.  
Ing. S. Mrvka – jelikož návrh přišel za stranu, ne od JHK. Je to otázka procesní, ne osobní. 
M. Petrů -  
Ing. J. Chalupský – nominaci jsem posílal, dříve za minulá léta tam byla M. Petrů za JHK a Mgr.   

O. Pumpr za HSaR a Svob. Pokud by byl problém, měli jste dát vědět. Jsme zvyklí komunikovat e-
mailem, je to rychlé. Úřad to bere moc vážně. 
Ing. S. Mrvka – byla to otázka procesní, že to přišlo od politické strany. Ne usnesením JHK. 
Mgr. O. Pumpr – dostal informace od Mgr. V. Buriana, aby osvětlil situaci. 

Mgr. V. Burian – měli jsme štěstí, že 3 členové za naši stranu byli zvoleni do ZMě. Předseda 
finančního výboru, nemůže být člen rady, tak jsem doporučil, aby byl jmenován Mgr. O. Pumpr místo 
mě. Ale on už není za naši stranu, neztotožňuje se s našimi názory. A tím pádem už jsme neměli 

žádného jiného kandidáta za naši stranu.  
  
 
 
21. Závěr 

                                                                                                                                    
3. zasedání Zastupitelstva města J. Hradec bylo skončeno v 19:07 hodin. 

 
 
 
 
 
 

                                                                                   Ing. Stanislav   M r v k a 

                                                                                           starosta města 
 
 
 
 
 

Ověřovatelé:   MgA. Sabina Langerová      …………………………… 
 
                     datum ověření zápisu                                       …………………………… 
 
 
 
                      MUDr. Tomáš Vyhlídka     …………………………… 

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

 
 

 
 
 
 
Zapsala: I. Korandová 
V Jindřichově Hradci dne 30. ledna 2019 




