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ZZ   ÁÁ   PP   II   SS   
 

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

k t e r é  s e  u s k u t e č n i l o  d n e  

2 7 . ú n o r 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: 24                        členů ZMě 
Nepřítomno: 1                       člen ZMě 

Omluveno: 2                        členové ZMě                                         Celkem 27 členů ZMě 

 
Konstatoval, že ZMě je usnášeníschopné. 
 
Zapisovatelkou jednání byla pověřena pracovnice Městského úřadu J. Hradec Eliška Nápravníková.  
 
 
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: 
- Ing. Petra Blížilová - mluvčí 

- MUDr. Michal Cihla 
- MUDr. Jaromír Kopřiva  
 
ověřovatele zápisu ve složení: 

- Bc. Miroslav Kadeřábek 
- Otakar Kinšt 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 24 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 50/4Z/2019  
Schválení návrhové komise a ověřovatelů zápisu 
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

návrhovou komisi ve složení: 
- Ing. Petra Blížilová - mluvčí 

- MUDr. Michal Cihla 

- MUDr. Jaromír Kopřiva  
 
ověřovatele zápisu ve složení: 
- Bc. Miroslav Kadeřábek 
- Otakar Kinšt 

 

 
 
3. Schválení předloženého programu 

Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, v platném znění
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Materiál uvedl starosta města Ing. Stanislav Mrvka.  

 
K tomuto bodu se vyjádřili: 
doc. RNDr. J. Pokorný, CSc.: požádal o zařazení bodu č. 29 do programu ZMě. Jedná se o usnesení 
týkající se úprav parku, které je osm let staré. Akce má stát 15 mil Kč, 1 třetina je již udělána. 
Vykácí se zdravé stromy, aby se vytvořila alej. To, co se zde před deseti lety vytvářelo je proti 
současným trendům. Potřebujeme udržovat vegetaci a není to drahé. Otevřeli bychom si cestu 

k dalším krokům uskutečňování nějaké vize parku. Komise životního prostředí chce dělat takové 
kroky a toto nás svazuje.   
Ing. S. Mrvka: upozornil na usnesení z roku 2016, které zní, že ZMě neschvaluje realizaci projektu 
Husových sadů a jeho další financování v letech 2016 - 2022 a schválilo pouze realizaci první etapy.   
 
 

Předložený protinávrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje  
zařazení bodu č. 29 Návrh na zrušení usnesení č. 189/9Z/2011 do programu ZMě. 
 

S předloženým protinávrhem na usnesení souhlasilo 13 členů ZMě a 11 členů ZMě se zdrželo 
hlasování.  

 
Návrh na usnesení nebyl schválen.  
 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o původním návrhu na usnesení, které zní:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

předložený program jednání 
 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 20 členů ZMě, 3 členové ZMě se zdrželi a 1 člen ZMě nehlasoval. 
 
Usnesení číslo: 51/4Z/2019  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
předložený program jednání 

 
 
4. Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - Ing. Vladimír Pecka 
 

Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk.  
 
K tomuto bodu se vyjádřili: 
JUDr. T. Vytiska: je to podpora soukromého podnikání v oblasti kultury. Jsme připraveni podporovat 
všechny podnikatele nebo si budeme vybírat? 
Bc. R. Staněk: když přijde nějaká žádost, která bude projednána v orgánech města, bude 
doporučena a finance budou schváleny v rozpočtu města. Jedná se o pouze o uzavření smlouvy, kde 

finance byly schváleny v rozpočtu města na rok 2019.  
Ing. J. Chalupský: u p. Pecky proběhla nějaká kalkulace. Pro budoucí rozpočty je potřeba dávat 
kalkulaci preciznější. Je potřeba udělat nákladovou a příjmovou složku. Poté by město přesně vidělo, 
kolik taková akce stojí. Nejsou zde uvedeny tržby z baru apod. Je potřeba mít celkovou kalkulaci, 

abychom opravdu viděli, zda k té ztrátě dojde.  
Ing. S. Mrvka: je potřeba se na to podívat v rozsahu všech těch smluv.  

JUDr. T. Vytiska: můj dotaz směřoval k obecnému přístupu rady města. 
Ing. S. Mrvka: rada města si nedovolila dělat selekci. Byly předloženy všechny žádosti k projednání 
do rozpočtu, tak jak byly podané. Poté je otázka výše dotace v projednání rozpočtu. 
Ing. J. Chalupský: požádal o přidání do smlouvy klauzuli, která říká, že bychom rádi viděli následné 
vyúčtování, jak celá akce proběhla.  
Bc. R. Staněk: můžeme tedy chtít, aby do těch žádostí uváděli přesně vztah nákladů a výnosů. 
 

Návrh na usnesení:  
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Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Jindřichův Hradec, 
Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 00246875 a Ing. Vladimírem Peckou, 

, 377 01 Jindřichův Hradec III, IČ 60853689, jejímž předmětem je poskytnutí 
dotace na rok 2019 dle schváleného rozpočtu města Jindřichův Hradec na rok 2019, dle 
předloženého návrhu 

 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 17 členů ZMě, 2 členové ZMě nesouhlasili a 5 členů ZMě se zdrželo 
hlasování. 
 
Usnesení číslo: 52/4Z/2019  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Jindřichův Hradec, 
Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 00246875 a Ing. Vladimírem Peckou, 

 377 01 Jindřichův Hradec III, IČ 60853689, jejímž předmětem je poskytnutí 
dotace na rok 2019 dle schváleného rozpočtu města Jindřichův Hradec na rok 2019, dle 
předloženého návrhu 

 

 
5. Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - Muzeum Jindřichohradecka 
 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk.  
 
Návrh na usnesení:  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Jindřichův Hradec, 
Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 00246875 a Muzeem Jindřichohradecka, 
Balbínovo nám. 19/I, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 00070971, jejímž předmětem je 
poskytnutí dotace na rok 2019 dle schváleného rozpočtu města Jindřichův Hradec na rok 

2019, dle předloženého návrhu 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 24 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 53/4Z/2019  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Jindřichův Hradec, 
Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 00246875 a Muzeem Jindřichohradecka, 
Balbínovo nám. 19/I, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 00070971, jejímž předmětem je 
poskytnutí dotace na rok 2019 dle schváleného rozpočtu města Jindřichův Hradec na rok 
2019, dle předloženého návrhu 

 
 

6. Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - PIVNÍ SLAVNOSTI JH z.s. 

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

1. schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Jindřichův Hradec, 
Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 00246875 a spolkem PIVNÍ SLAVNOSTI JH 
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z.s., Na Piketě 550, 377 01 Jindřichův Hradec III, IČ 05066450, jejímž předmětem je 

poskytnutí dotace na rok 2019 dle schváleného rozpočtu města na rok 2019, dle upraveného 

návrhu. 
 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 20 členů ZMě a 4 členové ZMě se zdrželi hlasování.  
 
Usnesení číslo: 54/4Z/2019  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Jindřichův Hradec, 
Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 00246875 a spolkem PIVNÍ SLAVNOSTI JH 
z.s., Na Piketě 550, 377 01 Jindřichův Hradec III, IČ 05066450, jejímž předmětem je 

poskytnutí dotace na rok 2019 dle schváleného rozpočtu města na rok 2019, dle upraveného 
návrhu. 

 
 
7. Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - Civis novus, z.s. 

 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk.  

  
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Jindřichův Hradec, 
Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 00246875 a Civis novus, z.s., Na Piketě 

550/III, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 02583682, jejímž předmětem je poskytnutí dotace na 
rok 2019 dle schváleného rozpočtu města Jindřichův Hradec pro rok 2019, dle předloženého 
návrhu 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 24 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 55/4Z/2019  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Jindřichův Hradec, 
Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 00246875 a Civis novus, z.s., Na Piketě 

550/III, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 02583682, jejímž předmětem je poskytnutí dotace na 
rok 2019 dle schváleného rozpočtu města Jindřichův Hradec pro rok 2019, dle předloženého 
návrhu 

 
 
8. Návrh smluv o poskytnutí dotace - Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel, o.p.s. 
Jindřichův Hradec 

 
Materiál uvedl starosta města Ing. Stanislav Mrvka.  
 
V 16:30 hod se dostavil na schůzi ZMě Mgr. V. Prokýšek. Přítomno 25 členů ZMě.  
 
Návrh na usnesení:  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2019 mezi městem Jindřichův Hradec a 
Domem gobelínů, kulturních tradic a řemesel, o.p.s., se sídlem Dobrovského 202/I, 
Jindřichův Hradec, IČ 280 86 198, jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 2 242 
500,- Kč, dle předloženého návrhu 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 24 členů ZMě. 
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Usnesení číslo: 56/4Z/2019  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2019 mezi městem Jindřichův Hradec a 
Domem gobelínů, kulturních tradic a řemesel, o.p.s., se sídlem Dobrovského 202/I, 
Jindřichův Hradec, IČ 280 86 198, jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 2 242 
500,- Kč, dle předloženého návrhu 

 

 
9. Návrh smluv o poskytnutí dotace - Muzeum fotografie a moderních obrazových médií, 
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 
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 4 050 000,- Kč, dle 
předloženého návrhu 
 

2. 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 250 000,- Kč, dle 
předloženého návrhu 

 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 25 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 57/4Z/2019  
 
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 4 050 000,- Kč, dle 
předloženého návrhu 

 
2. 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 250 000,- Kč, dle 
předloženého návrhu 

 
 
10. Smlouva o poskytnutí dotace pro rok 2019 - BROMEX solution s.r.o. 
 
Materiál uvedl starosta města Ing. Stanislav Mrvka.  

 

Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2019 dle předloženého návrhu mezi městem 

Jindřichův Hradec a společností BROMEX solution s.r.o., IČO 04553110, se sídlem tř. Dr. 
Edvarda Beneše 105/106, Soběslav II, 392 01 Soběslav, jejímž předmětem je poskytnutí 
dotace ve výši 130 000,- Kč 
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Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 

na usnesení souhlasilo 25 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 58/4Z/2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2019 dle předloženého návrhu mezi městem 
Jindřichův Hradec a společností BROMEX solution s.r.o., IČO 04553110, se sídlem tř. Dr. 

Edvarda Beneše 105/106, Soběslav II, 392 01 Soběslav, jejímž předmětem je poskytnutí 
dotace ve výši 130 000,- Kč 

 
 
11. Smlouva o poskytnutí dotace pro rok 2019 - Cyklistický klub Jindřichův Hradec, z.s. 
 

Materiál uvedl starosta města Ing. Stanislav Mrvka.  
 
K tomuto bodu se vyjádřili: 
Ing. J. Chalupský: má tento cyklistický klub nějaké spojení s p. Melounem?  

Ing. S. Mrvka: není mi to známo. V návrhu smlouvy je uvedený p. Hájek a ten i žádost předával.  
Ing. J. Chalupský: při projednávání rozpočtu jsem se ptal, zda v rozpočtu existuje položka, kterou by 
město podporovalo p. Melouna. Bylo mi řečeno, že ne a v rozpočtu se objevila položka firmě JH 

Cycling na sport. Takže my p. Melouna podporujeme. Dbal bych na to, abychom věděli, komu 
finance dáváme.  
Ing. S. Mrvka: takovou informaci nemám, ale prověřím to. Možná bude žádat o jinou dotaci. Tohoto 
materiálu se to, ale netýká. 
MUDr. J. Kopřiva: tyto závody opravdu pořádá cyklistický klub p. Hájka. JH Cycling pana Melouna 
žádá o dotaci, ale je to dotace na mládež.  
 

Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2019 dle předloženého návrhu mezi městem 
Jindřichův Hradec a Cyklistickým klubem Jindřichův Hradec, z.s, IČO: 60816171, se sídlem 

Pod Kasárny 1036/II, Jindřichův Hradec, jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 500 

000,- Kč 
 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 25 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 59/4Z/2019  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2019 dle předloženého návrhu mezi městem 
Jindřichův Hradec a Cyklistickým klubem Jindřichův Hradec, z.s, IČO: 60816171, se sídlem 
Pod Kasárny 1036/II, Jindřichův Hradec, jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 500 
000,- Kč 

 

 
12. Smlouva o poskytnutí dotace pro rok 2019 - DDM Jindřichův Hradec 
 

Materiál uvedl starosta města Ing. Stanislav Mrvka.  
 
K tomuto bodu se vyjádřili: 
Mgr. V. Prokýšek: lidé, kteří v DDM pracují napomohli tomu, že se rodí nová Hvězdárna. Jsou to lidé, 

kteří mají obrovský zájem a poctivě odvádějí činnost na DDM v provizorních podmínkách. 
Hvězdárenská činnost běží na terase, kde mají alespoň nějaké optimální podmínky. Základní činnost 
se tam nechá zajistit. Celý spolek se těší až se Hvězdárna dostaví a dostanou se do jiných podmínek. 
 
Návrh na usnesení:  
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Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2019 dle předloženého návrhu mezi Městem 
Jindřichův Hradec a Domem dětí a mládeže, Jindřichův Hradec, Růžová 10, IČ: 424 09 152, 
se sídlem Růžová 10/II, Jindřichův Hradec, jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 
233 000,- Kč 

 
V 16:40hod opustil schůzi ZMě JUDr. T. Vytiska. Přítomno 24 členů ZMě.  

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 23 členů ZMě, 1 člen ZMě se zdržel hlasování a 1 člen nehlasoval.  
 
Usnesení číslo: 60/4Z/2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2019 dle předloženého návrhu mezi Městem 
Jindřichův Hradec a Domem dětí a mládeže, Jindřichův Hradec, Růžová 10, IČ: 424 09 152, 
se sídlem Růžová 10/II, Jindřichův Hradec, jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 

233 000,- Kč 
 
V 16:42hod se dostavil na schůzi ZMě JUDr. T. Vytiska. Přítomno 25 členů ZMě.  

 
13. Smlouva o poskytnutí dotace pro rok 2019 - ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského 
kraje 

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

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2019 dle předloženého návrhu mezi Městem 
Jindřichův Hradec a ČR - Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje, IČ: 708 82 835, 
se sídlem Pražská 52b, České Budějovice 3, jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 
150 000,- Kč 

 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 25 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 61/4Z/2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2019 dle předloženého návrhu mezi Městem 
Jindřichův Hradec a ČR - Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje, IČ: 708 82 835, 
se sídlem Pražská 52b, České Budějovice 3, jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 
150 000,- Kč 

 
 
14. Smlouva o poskytnutí dotace pro rok 2019 - Jihočeská hospodářská komora, OHK 

Jindřichův Hradec 
 

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

1. schvaluje 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2019 dle předloženého návrhu mezi městem 
Jindřichův Hradec a Jihočeskou hospodářskou komorou, Oblastní hospodářskou komorou 
Jindřichův Hradec, se sídlem Husova tř. 1846/9 České Budějovice 3, IČ: 48208248, jejímž 
předmětem je poskytnutí dotace ve výši 95.000,- Kč 
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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 hlasování.  
Usnesení číslo: 62/4Z/2019  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2019 dle předloženého návrhu mezi městem 
Jindřichův Hradec a Jihočeskou hospodářskou komorou, Oblastní hospodářskou komorou 

Jindřichův Hradec, se sídlem Husova tř. 1846/9 České Budějovice 3, IČ: 48208248, jejímž 
předmětem je poskytnutí dotace ve výši 95.000,- Kč 

 
 
15. Smlouva o poskytnutí finančního daru - Nadační fond rozvoje města Jindřichův Hradec 
 
Materiál uvedl starosta města Ing. Stanislav Mrvka.  

 
Návrh na usnesení:  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru dle předloženého návrhu mezi Městem 
Jindřichův Hradec a Nadačním fondem rozvoje města Jindřichův Hradec, IČ: 135 03 910, 

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve 
výši 200 000,- Kč 

 
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 hlasování.  

 
Usnesení číslo: 63/4Z/2019  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru dle předloženého návrhu mezi Městem 
Jindřichův Hradec a Nadačním fondem rozvoje města Jindřichův Hradec, IČ: 135 03 910, 
Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve 

výši 200 000,- Kč 
 

 
16. Smlouva o poskytnutí dotace pro rok 2019 - Národní památkový ústav (Správa 
Státního hradu a zámku v Jindřichově Hradci) 
 
Materiál uvedl starosta města Ing. Stanislav Mrvka.  
 

Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2019 mezi městem Jindřichův Hradec a 
Národním památkovým ústavem, územní památková správa v Českých Budějovicích, Správa 
Státního hradu a zámku v Jindřichově Hradci, se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, Praha 

1, IČ:7503233, jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 70 000,- Kč, dle 
předloženého návrhu 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 25 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 64/4Z/2019  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2019 mezi městem Jindřichův Hradec a 
Národním památkovým ústavem, územní památková správa v Českých Budějovicích, Správa 
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Státního hradu a zámku v Jindřichově Hradci, se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, Praha 

1, IČ:7503233, jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 70 000,- Kč, dle 

předloženého návrhu 
 
 
17. Smlouva o poskytnutí dotace pro rok 2019 - Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s. 
 
Materiál uvedl starosta města Ing. Stanislav Mrvka.  

 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2019 dle předloženého návrhu mezi Městem 

Jindřichův Hradec a Nemocnicí Jindřichův Hradec, a. s. IČ: 26095157, se sídlem U 
Nemocnice 380/III, 377 01 Jindřichův Hradec, jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve 
výši 500 000,- Kč 

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

na usnesení souhlasilo 25 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 65/4Z/2019  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2019 dle předloženého návrhu mezi Městem 
Jindřichův Hradec a Nemocnicí Jindřichův Hradec, a. s. IČ: 26095157, se sídlem U 
Nemocnice 380/III, 377 01 Jindřichův Hradec, jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve 
výši 500 000,- Kč 

 
 
18. Smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2019 - ZUŠ Vítězslava Nováka JH 
 
Materiál uvedl starosta města Ing. Stanislav Mrvka.  
 

Návrh na usnesení:  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2019, dle předloženého návrhu, mezi městem 
Jindřichův Hradec a Základní uměleckou školou Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec, 
Janderova 165/II, IČO 60816821, se sídlem Janderova 165/II, 377 01 Jindřichův Hradec, 

jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 100 000,- Kč 
 

2. schvaluje 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2019, dle předloženého návrhu, mezi městem 
Jindřichův Hradec a Základní uměleckou školou Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec, 
Janderova 165/II, IČO 60816821, se sídlem Janderova 165/II, 377 01 Jindřichův Hradec, 
jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 70 000,- Kč 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 24 členů ZMě a 1 člen se zdržel hlasování.  
 
Usnesení číslo: 66/4Z/2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2019, dle předloženého návrhu, mezi městem 
Jindřichův Hradec a Základní uměleckou školou Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec, 
Janderova 165/II, IČO 60816821, se sídlem Janderova 165/II, 377 01 Jindřichův Hradec, 
jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 100 000,- Kč 
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2. schvaluje 

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2019, dle předloženého návrhu, mezi městem 

Jindřichův Hradec a Základní uměleckou školou Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec, 
Janderova 165/II, IČO 60816821, se sídlem Janderova 165/II, 377 01 Jindřichův Hradec, 
jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 70 000,- Kč 

 
 
19. Úprava rozpisu schváleného rozpočtu 

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

1. bere na vědomí 
úpravy rozpisu schváleného rozpočtu za 4. čtvrtletí roku 2018. 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 25 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 67/4Z/2019  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. bere na vědomí 

úpravy rozpisu schváleného rozpočtu za 4. čtvrtletí roku 2018. 
 
 
20. Návrh na zhodnocení volných finančních prostředků města 
 

Materiál uvedla místostarostka města Ing. Magda Blížilová.  
 
K tomuto bodu se vyjádřili: 
Ing. P. Blížilová: materiál byl projednán na finančním výboru a ten doporučuje zastupitelstvu města 
usnesení přijmout. Nebyly k tomu žádné připomínky.  
 

Návrh na usnesení:  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uložení finančních prostředků ve výši 50 mil. Kč na vkladový účet s bonifikací u J&T Banky 
a.s., IČ 47115378 na 12 měsíců a uzavření příslušné smlouvy. 

 

2. schvaluje 
uložení finančních prostředků ve výši 50 mil. Kč na termínovaný vklad u Sberbank CZ a.s., 
IČ 25083325 na 12 měsíců a uzavření příslušné smlouvy. 

 
3. schvaluje 

uložení finančních prostředků ve výši 50 mil. Kč na termínovaný vklad u PPF banky, IČ 
47116129 na 12 měsíců a uzavření příslušné smlouvy. 

 
4. schvaluje 

uložení finančních prostředků ve výši 151 mil. Kč na vkladový účet s výpovědní lhůtou u 
Waldviertler Sparkasse Bank AG, IČ 49060724 na 12 měsíců a uzavření příslušné smlouvy. 

Finanční prostředky ve výši 146 mil. Kč budou převedeny z běžných účtů u Waldviertler 
Sparkasse Bank AG a nových 5 mil. Kč bude převedeno z běžného účtu u České spořitelny, 

a.s. 
 

5. schvaluje 
převod 20 mil. Kč na spořící účet u ČSOB, a.s. z běžného účtu u České spořitelny, a.s. 

 
6. schvaluje 

uložení volných finančních prostředků na nových běžných účtech u České spořitelny, a.s. s 

výhodnějším úročením a uzavření příslušných smluv. 
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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 hlasování. 
 
Usnesení číslo: 68/4Z/2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uložení finančních prostředků ve výši 50 mil. Kč na vkladový účet s bonifikací u J&T Banky 

a.s., IČ 47115378 na 12 měsíců a uzavření příslušné smlouvy. 
 

2. schvaluje 
uložení finančních prostředků ve výši 50 mil. Kč na termínovaný vklad u Sberbank CZ a.s., 
IČ 25083325 na 12 měsíců a uzavření příslušné smlouvy. 

 

3. schvaluje 
uložení finančních prostředků ve výši 50 mil. Kč na termínovaný vklad u PPF banky, IČ 
47116129 na 12 měsíců a uzavření příslušné smlouvy. 

 

4. schvaluje 
uložení finančních prostředků ve výši 151 mil. Kč na vkladový účet s výpovědní lhůtou u 
Waldviertler Sparkasse Bank AG, IČ 49060724 na 12 měsíců a uzavření příslušné smlouvy. 

Finanční prostředky ve výši 146 mil. Kč budou převedeny z běžných účtů u Waldviertler 
Sparkasse Bank AG a nových 5 mil. Kč bude převedeno z běžného účtu u České spořitelny, 
a.s. 
 

5. schvaluje 
převod 20 mil. Kč na spořící účet u ČSOB, a.s. z běžného účtu u České spořitelny, a.s. 

 

6. schvaluje 
uložení volných finančních prostředků na nových běžných účtech u České spořitelny, a.s. s 
výhodnějším úročením a uzavření příslušných smluv. 

 
 
21. Směna pozemků v k.ú. Dolní Radouň - záměr 

 

Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk.  
 
K tomuto bodu se vyjádřili: 
Bc. M. Kadeřábek: ohlásil střet zájmu 
 
Návrh na usnesení:  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
záměr směnit část pozemku p.č. 1792/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře cca 
45 m2 ve vlastnictví města Jindřichův Hradec, za části pozemků p.č. st. 39, zastavěná plocha 
a nádvoří ve vlastnictví p.  a p.č. 772/3, ostatní 
plocha, manipulační plocha, v SJM , o 

celkové výměře cca 45 m², za těchto podmínek:  
- směna pozemků bude provedena bez dalšího finančního vyrovnání 
- směňované části pozemků budou upřesněny geometrickým plánem 
- upozorňujeme, že pozemek p.č. 1792/3 je dle platného územního plánu součástí plochy 

veřejného prostranství 
- upozorňujeme, že ve směňovaných částech pozemků je uložen telekomunikační kabel 

- žadatelé mají vyrovnány veškeré závazky vůči městu J. Hradec, jím zřízeným právnickým 
osobám a organizačním složkám, případně jsou závazky smluvně zajištěny a žadatelé 
podmínky takové smlouvy plní 
- náklady spojené se směnnou smlouvou uhradí obě strany stejným dílem 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 24 členů ZMě a 1 člen se zdržel hlasování. 
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Usnesení číslo: 69/4Z/2019  

 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

záměr směnit část pozemku p.č. 1792/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře cca 
45 m2 ve vlastnictví města Jindřichův Hradec, za části pozemků p.č. st. 39, zastavěná plocha 
a nádvoří ve vlastnictví p.  a p.č. 772/3, ostatní 
plocha, manipulační plocha, v SJM , o 

celkové výměře cca 45 m², za těchto podmínek:  
- směna pozemků bude provedena bez dalšího finančního vyrovnání 
- směňované části pozemků budou upřesněny geometrickým plánem 
- upozorňujeme, že pozemek p.č. 1792/3 je dle platného územního plánu součástí plochy 
veřejného prostranství 
- upozorňujeme, že ve směňovaných částech pozemků je uložen telekomunikační kabel 

- žadatelé mají vyrovnány veškeré závazky vůči městu J. Hradec, jím zřízeným právnickým 
osobám a organizačním složkám, případně jsou závazky smluvně zajištěny a žadatelé 
podmínky takové smlouvy plní 
- náklady spojené se směnnou smlouvou uhradí obě strany stejným dílem 

 

 
22. Prodej částí pozemků p.č. 763/3, p.č. 763/2 a p.č. 767, obec i k.ú. J. Hradec - záměr 

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

1. schvaluje 

záměr prodat část pozemku p.č. 763/3 specifikovanou geometrickým plánem jako díl „a“ o 
výměře 6 m2 a přisloučenou do nově vzniklého pozemku p.č. 763/4 zapsaného na LV 5331 a 
dále část pozemku p.č. 763/3 specifikovanou geometrickým plánem jako díl „b“ o výměře 6 
m2, část pozemku p.č. 763/2 specifikovanou geometrickým plánem jako díl „c“ o výměře 3 
m2 a část pozemku p.č. 767 specifikovanou geometrickým plánem jako díl „d“ o výměře 3 
m2, které byly přisloučeny do pozemku p.č. 763/1 zapsaného na LV 5331, vlastníkovi 

nemovitostí zapsaných na LV č. 5331, vše obec i k.ú. Jindřichův Hradec za těchto podmínek:  
- za kupní cenu 1 500,-- Kč/m2 + příslušná sazba DPH 

- upozorňujeme, že pozemek p.č. 763/3 je dotčen věcným břemenem zřízeným za účelem 
zřizování a provozování distribuční soustavy - kabelu NN. Věcné břemeno se nedotýká 
prodávané části pozemku. 
- žadatel má vyrovnány veškeré závazky vůči městu J. Hradec, jím zřízeným právnickým 
osobám a organizačním složkám, případně jsou závazky smluvně zajištěny a žadatel 

podmínky takové smlouvy plní 
- žadatel uhradí veškeré náklady se smlouvou spojené 
- prodávající má právo od smlouvy odstoupit v případě, že kupní cena a náklady se smlouvou 
spojené nebudou kupujícím uhrazeny včas a řádně 
- kupní cena bude uhrazena do 30ti dnů od podpisu smlouvy 
Prodávané nemovitosti byly zaměřeny geometrickým plánem č. 5018-973/2018 
vypracovaným firmou GPROFI, s.r.o. 

 
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 hlasování. 

  
Usnesení číslo: 70/4Z/2019  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
záměr prodat část pozemku p.č. 763/3 specifikovanou geometrickým plánem jako díl „a“ o 
výměře 6 m2 a přisloučenou do nově vzniklého pozemku p.č. 763/4 zapsaného na LV 5331 a 
dále část pozemku p.č. 763/3 specifikovanou geometrickým plánem jako díl „b“ o výměře 6 
m2, část pozemku p.č. 763/2 specifikovanou geometrickým plánem jako díl „c“ o výměře 3 
m2 a část pozemku p.č. 767 specifikovanou geometrickým plánem jako díl „d“ o výměře 3 
m2, které byly přisloučeny do pozemku p.č. 763/1 zapsaného na LV 5331, vlastníkovi 

nemovitostí zapsaných na LV č. 5331, vše obec i k.ú. Jindřichův Hradec za těchto podmínek:  
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- za kupní cenu 1 500,-- Kč/m2 + příslušná sazba DPH 

- upozorňujeme, že pozemek p.č. 763/3 je dotčen věcným břemenem zřízeným za účelem 

zřizování a provozování distribuční soustavy - kabelu NN. Věcné břemeno se nedotýká 
prodávané části pozemku. 
- žadatel má vyrovnány veškeré závazky vůči městu J. Hradec, jím zřízeným právnickým 
osobám a organizačním složkám, případně jsou závazky smluvně zajištěny a žadatel 
podmínky takové smlouvy plní 
- žadatel uhradí veškeré náklady se smlouvou spojené 

- prodávající má právo od smlouvy odstoupit v případě, že kupní cena a náklady se smlouvou 
spojené nebudou kupujícím uhrazeny včas a řádně 
- kupní cena bude uhrazena do 30ti dnů od podpisu smlouvy 
Prodávané nemovitosti byly zaměřeny geometrickým plánem č. 5018-973/2018 
vypracovaným firmou GPROFI, s.r.o. 

 

 
23. Majetkoprávní vypořádání stavby "Chodník Dolní Radouň" - budoucí směna - záměr 
 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk.  
 

Návrh na usnesení:  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

přijetí záměru směnit část pozemku p.č. 104/2, trvalý travní porost, o výměře cca 312 m2 
ve vlastnictví města Jindřichův Hradec, za část pozemku p.č. 106, trvalý travní porost, o 
výměře cca 466 m2 ve vlastnictví pana , 
Jindřichův Hradec, vše obec J.Hradec, k.ú. Dolní Radouň, za těchto podmínek: 
- směna pozemků bude provedena bez dalšího finančního vyrovnání, 

- směňované části pozemků budou zaměřeny geometrickým plánem po dokončení stavby 
"Chodník Dolní Radouň",  
- v pozemku p.č. 106 je umístěna vodovodní přípojka pro dům čp. 70, 
- přes část pozemku p.č. 106 je umístěno nadzemní vedení VN, 
- v pozemcích p.č. 106 a p.č. 104/2 je umístěn telekomunikační kabel a nadzemní vedení 
NN,  

- trvalá změna poměrů, kdy by nebylo možné požadovat platné uzavření směnné smlouvy, 
např. neprovedení stavby "Chodník Dolní Radouň" je důvodem k ukončení platnosti budoucí 

směnné smlouvy 
 

2. schvaluje 
přijetí záměru směnit část pozemku p.č. 855/1, ostatní plocha, manipulační plocha, o 
výměře cca 74 m2 ve vlastnictví města Jindřichův Hradec, za část pozemku p.č. 909/6, 

ostatní plocha, jiná plocha, o výměře cca 74 m2, ve vlastnictví 
, Jindřichův Hradec, vše obec Jindřichův Hradec, k.ú. Dolní Radouň, za 

těchto podmínek: 
- směna pozemků bude provedena o stejných výměrách směňovaných pozemků bez 
finančního vyrovnání 
- směňované části pozemků budou zaměřeny geometrickým plánem po dokončení stavby 
"Chodník Dolní Radouň"  

- v pozemku p.č. 909/6 je uložen vodovodní řad 
- při hranici směňované části pozemku p.č. 909/6 je umístěno nadzemní vedení NN 
- trvalá změna poměrů, kdy by nebylo možné požadovat platné uzavření směnné smlouvy, 
např. neprovedení stavby "Chodník Dolní Radouň" je důvodem k ukončení platnosti budoucí 
směnné smlouvy 

 

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 hlasování. 
 
Usnesení číslo: 71/4Z/2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
přijetí záměru směnit část pozemku p.č. 104/2, trvalý travní porost, o výměře cca 312 m2 

ve vlastnictví města Jindřichův Hradec, za část pozemku p.č. 106, trvalý travní porost, o 
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výměře cca 466 m2 ve vlastnictví pana , 

Jindřichův Hradec, vše obec J.Hradec, k.ú. Dolní Radouň, za těchto podmínek: 

- směna pozemků bude provedena bez dalšího finančního vyrovnání, 
- směňované části pozemků budou zaměřeny geometrickým plánem po dokončení stavby 
"Chodník Dolní Radouň",  
- v pozemku p.č. 106 je umístěna vodovodní přípojka pro dům čp. 70, 
- přes část pozemku p.č. 106 je umístěno nadzemní vedení VN, 
- v pozemcích p.č. 106 a p.č. 104/2 je umístěn telekomunikační kabel a nadzemní vedení 

NN,  
- trvalá změna poměrů, kdy by nebylo možné požadovat platné uzavření směnné smlouvy, 
např. neprovedení stavby "Chodník Dolní Radouň" je důvodem k ukončení platnosti budoucí 
směnné smlouvy 

 
2. schvaluje 

přijetí záměru směnit část pozemku p.č. 855/1, ostatní plocha, manipulační plocha, o 
výměře cca 74 m2 ve vlastnictví města Jindřichův Hradec, za část pozemku p.č. 909/6, 
ostatní plocha, jiná plocha, o výměře cca 74 m2, ve vlastnictví 

, Jindřichův Hradec, vše obec Jindřichův Hradec, k.ú. Dolní Radouň, za 
těchto podmínek: 

- směna pozemků bude provedena o stejných výměrách směňovaných pozemků bez 
finančního vyrovnání 

- směňované části pozemků budou zaměřeny geometrickým plánem po dokončení stavby 
"Chodník Dolní Radouň"  
- v pozemku p.č. 909/6 je uložen vodovodní řad 
- při hranici směňované části pozemku p.č. 909/6 je umístěno nadzemní vedení NN 
- trvalá změna poměrů, kdy by nebylo možné požadovat platné uzavření směnné smlouvy, 
např. neprovedení stavby "Chodník Dolní Radouň" je důvodem k ukončení platnosti budoucí 
směnné smlouvy 

 
 
24. Majetkoprávní vypořádání - směna pozemků v k.ú. Otín u J.Hradce - realizace 
 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk.  
 

Návrh na usnesení:  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

směnu nově vzniklého pozemku p.č. 805/8, trvalý travní porost, o výměře 23 m2, 
odděleného 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 , Písnice, 142 00 
Praha a , Modřany, 143 00 Praha, vše k.ú. Otín u 
Jindřichova Hradce, obec Jindřichův Hradec. 
Pozemky byly zaměřeny geometrickým plánem č. 1067-170/2014. 
Směnná smlouva bude uzavřena dle předloženého návrhu. 

 
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 hlasování. 
 
Usnesení číslo: 72/4Z/2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
směnu nově vzniklého pozemku p.č. 805/8, trvalý travní porost, o výměře 23 m2, 

odděleného 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  Písnice, 142 00 
Praha a , Modřany, 143 00 Praha, vše k.ú. Otín u 
Jindřichova Hradce, obec Jindřichův Hradec. 
Pozemky byly zaměřeny geometrickým plánem č. 1067-170/2014. 
Směnná smlouva bude uzavřena dle předloženého návrhu. 
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25. Bezúplatný převod pozemků od SPÚ - izolační zeleň, komunikace 

 

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

1. schvaluje 

bezúplatný převod pozemků 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 
 
k.ú. Jindřichův Hradec 
- p.č. 1022/2, trvalý travní porost, o výměře 4449m2, 

- p.č. 3526/314, orná půda, o výměře 1452 m2, 
- p.č. 3849/1, trvalý travní porost, o výměře 2788 m2, 
- p.č. 3849/2, trvalý travní porost, o výměře 283 m2, 
- p.č. 3849/3, trvalý travní porost, o výměře 38 m2, 
- p.č. 3858/1, trvalý travní porost, o výměře 1908 m2, 

- p.č. 3859/1, trvalý travní porost, o výměře 2390 m2, 
- p.č. 3859/3, trvalý travní porost, o výměře 698 m2, 

- p.č. 3859/4, trvalý travní porost, o výměře 566 m2, 
- p.č. 4237/2, trvalý travní porost, o výměře 8570 m2, 
- p.č. 4240/7, trvalý travní porost, o výměře 3725 m2, 
 
k.ú. Radouňka 
- část p.č. 2357, orná půda, o výměře cca 6300 m2, 
- část p.č. 2320, orná půda, o výměře cca 13700 m2, 

- p.č. 2391/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 21809 m2, 
- p.č. 2391/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 264, 
 
k.ú. Děbolín 
- část p.č. 318/6, trvalý travní porost, o výměře cca 1590 m2, 
- část p.č. 318/3, trvalý travní porost, o výměře cca 200 m2, 

- část p.č. 318/7, trvalý travní porost, o výměře cca 340 m2, 
 

k.ú. Dolní Radouň 
- p.č. 3946, vodní plocha, zamokřená plocha, o výměře 945 m2 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 25 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 73/4Z/2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
bezúplatný převod pozemků 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 

 
k.ú. Jindřichův Hradec 
- p.č. 1022/2, trvalý travní porost, o výměře 4449m2, 
- p.č. 3526/314, orná půda, o výměře 1452 m2, 

- p.č. 3849/1, trvalý travní porost, o výměře 2788 m2, 
- p.č. 3849/2, trvalý travní porost, o výměře 283 m2, 

- p.č. 3849/3, trvalý travní porost, o výměře 38 m2, 
- p.č. 3858/1, trvalý travní porost, o výměře 1908 m2, 
- p.č. 3859/1, trvalý travní porost, o výměře 2390 m2, 
- p.č. 3859/3, trvalý travní porost, o výměře 698 m2, 
- p.č. 3859/4, trvalý travní porost, o výměře 566 m2, 
- p.č. 4237/2, trvalý travní porost, o výměře 8570 m2, 
- p.č. 4240/7, trvalý travní porost, o výměře 3725 m2, 
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k.ú. Radouňka 

- část p.č. 2357, orná půda, o výměře cca 6300 m2, 

- část p.č. 2320, orná půda, o výměře cca 13700 m2, 
- p.č. 2391/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 21809 m2, 
- p.č. 2391/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 264, 
 
k.ú. Děbolín 
- část p.č. 318/6, trvalý travní porost, o výměře cca 1590 m2, 

- část p.č. 318/3, trvalý travní porost, o výměře cca 200 m2, 
- část p.č. 318/7, trvalý travní porost, o výměře cca 340 m2, 
 
k.ú. Dolní Radouň 
- p.č. 3946, vodní plocha, zamokřená plocha, o výměře 945 m2 

 

 
26. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2019 - Služby města Jindřichův 
Hradec s.r.o. 

 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk.  

 
Návrh na usnesení:  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace se společností Služby města Jindřichův 
Hradec s.r.o., IČ: 26043335, se sídlem Jiráskovo předměstí 1007/III, J. Hradec, jejichž 
předmětem je poskytnutí dotace na rok 2019 ve výši dle schváleného rozpočtu města 
Jindřichův Hradec pro rok 2019, dle předloženého návrhu. 

 

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 hlasování. 
 
Usnesení číslo: 74/4Z/2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace se společností Služby města Jindřichův 
Hradec s.r.o., IČ: 26043335, se sídlem Jiráskovo předměstí 1007/III, J. Hradec, jejichž 
předmětem je poskytnutí dotace na rok 2019 ve výši dle schváleného rozpočtu města 
Jindřichův Hradec pro rok 2019, dle předloženého návrhu. 

 
 

27. Plán prevence kriminality města Jindřichův Hradec 2019 až 2023 
 
Materiál uvedl starosta města Ing. Stanislav Mrvka.  
 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
Plán prevence kriminality města Jindřichův Hradec 2019 až 2023 

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

na usnesení souhlasilo 24 členů ZMě a 1 člen se zdržel hlasování.  
 
Usnesení číslo: 75/4Z/2019  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

Plán prevence kriminality města Jindřichův Hradec 2019 až 2023 
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28. Záměr zpracování OZV o regulaci provozní doby hostinských zařízení - podnět občanů 

města 

 
Materiál uvedl starosta města Ing. Stanislav Mrvka.  
 
K tomuto bodu se vyjádřili: 
Mgr. V. Burian: na náměstí mám známé, kteří tam podnikají. Oslovili mě s tím, jak se k tomu staví 
rada města a jak se k tomu postaví zastupitelstvo. Ti, se kterými jsem mluvil, jsou rádi, že se rozvíjí 

turismus v Jindřichově Hradci. Nechtějí, aby se v deset hodin zavřelo. Na radě se to řešilo z pohledu 
bowling baru, ale ještě větší problém je, jak je bývaly hokej pub, tam prý problémy po třetí hodině 
ráno jsou ještě větší. Je to otázka kamerového systému nebo městské policie. Podnikatelé ví, že tam 
občas vzniknou nějaké problémy a chtějí, aby ta hodina byla posunuta na druhou nebo třetí hodinu.  
Ing. J. Chalupský: posouváme to do roviny, že to budeme řešit plošně. Máme tady lokální problém, 
na dvou, na třech místech. Tak to řešme lokálně, a ne abychom postihli celé centrum. Je potřeba 

s těmi lidmi diskutovat, jednak s provozovateli, petenty a městskou policií a najít kořeny problému. 
Hovořil taky s podnikateli např. p. Kasperem, který také podepsal petici a poté když se dozvěděl, jak 
se to má řešit, tak se vyděsil. Hovořil i s p. Houskou, majitelem bowling baru, který tohle chce řešit. 
Před vstupem udělal mříže, vybírají vstupné od 12hod, mají zde kamerový systém a selektují lidi. 
Dělají pro to maximum. Řešil bych to s městskou policií a lokálně, ne celoplošně.  

Ing. S. Mrvka: máme úplně stejný názor. My nemáme problém s těmi, se kterými se dá jednat, ale 
máme některé provozovny, se kterými se jednat nedá. Nějaké omezení je to poslední, co chceme. 

Ale musíme se někam posunout a hledat řešení. Buď navýšit strážníky městské policie, kamerový 
systém. Jsem odpůrcem vyhlášek, ale musíme najít řešení. Musíme těm lidem říct, co pro to 
uděláme a musíme mít nástroj, jak to uděláme. 
M. Petrů: nesouhlasím se záměrem zpracování vyhlášky, nedovedu si představit, že v historickém 
centrum budou otevřena restaurační zařízení do 22 hod. Je to velký zásah do podnikání. Říkali jsme, 
že chceme podporovat cestovní ruch. Za hospodářskou komoru toto nemohu podpořit a měli bychom 
to řešit jinou formou – posílení hlídek městské policie, a řešit to s těmi lidmi. 

Ing. S. Mrvka: nikdo se nebaví o 22 hod, bavíme se o nějaké třetí hodině ranní. 
Mgr. O. Pumpr: myslím, že rada v tomto smyslu selhala ve své činnosti. Mám takový pocit, že rada 
může ZMě předložit znění OZV, tak proč to neudělá?  
Ing. S. Mrvka: chtěl jsem znát názor zastupitelstva, zda na něčem takovém vůbec pracovat. Jsou to 
náročné postupy. Musíme si pracně vyžádat stanovisko Ministerstva vnitra. Proto se ptám 
zastupitelstva, zda se tím zabývat nebo ne. 

Mgr. V. Burian: jde o to vychytat ty problémové lidi a místa. Když se toto probíralo na radě, tak se 
zmiňovalo posílení městské policie, pokud vyhláška, tak určitě ne v 22 hod. Bavili jsme se o tom, zda 

ve dvě hodiny nebo ve tři. Jde nám o to, aby občané na nám. Míru byli spokojeni a my všichni kolem 
taky.  
Ing. Chalupský: myslím, že kamerových systému máme dost. Je to jenom o tom s tím lépe pracovat. 
Udělat jinou strukturu a zaměření městské policie. Větší důraz na pořádek a bezpečnost na ulicích. Je 
to jen o tom chtít tyto věci řešit. Pokud to nejde řešit jiným způsobem, tak to řešit, ale lokálně a ne 

plošně.  
 
V 17:32 hod opustil schůzi ZMě MUDr. J. Rytíř. Přítomno 24 členů ZMě.  
 
Ing. S. Mrvka: dostávám denně svodku od městské policie a je to smutné čtení. Lidem, co píší petice 
se vůbec nedivím. Ale potom budeme muset jít jinou cestou. Vložit peníze do navýšení počtu 
městské policie. My nejsme schopni strážníky doplnit. Jsme nekonkurenčně schopní vůči hasičům, 

vojákům. Pracně je sháníme. Je problém, aby tam stála celou noc jedna hlídka. Musíme dodržovat 
zákoník práce. Činnost městské policie se neřídí služebním zákonem, ale zákoníkem práce. Nikdo zde 
nechce omezovat podnikání. Bavíme se jen o čase, který je nejhorší.  
Bc. M. Kadeřábek: co se týče pořádku máme tady městskou policii, státní policii a ta musí plnit své 
úkoly. Co se týče petice, tak tam je navrhována 22 hod. Na radě jsem říkal, že pokud tam bude 22 
hodina, tak budu vždy proti. Budu vždy pro, aby se zde rozvíjel cestovní ruch. 

 
V 17:35hod se dostavil na zasedání ZMě MUDr. J Rytíř. Přítomno 25 členů ZMě.  
 
 
MUDr. L. Žižka: souhlasí s tím, co bylo uvedeno. V té petici bylo jasno stanoveno uzavření 
provozoven ve 22 hod., a že provozovny tohoto typu do centra města nepatří. Myslím si, že patří. 
Chceme být turistické město, chceme podporovat podnikatele. A my ten problém z ulic přenášíme do 

těch provozoven. Ten problém se musí řešit na místě, policie, kamery, pokuty. Jsme počítačová 
doba, existuje evidence hříšníků. Jednou dostanou pokutu, udělají to podruhé, tak vyšší a potom už 
si to rozmyslí.  
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Ing. S. Mrvka: městská policie nemůže kontrolovat zavírací dobu, protože žádná není. Nositeli tohoto 

nejsou náhodní turisti. 60 % jsou to ti stejní lidé u kterých nejsou vymahatelné postihy a stát ani 

město na ně nemá žádný nástroj.  
Bc. M. Urbanec: mluvíme tady o problematice centra města. Řeč je o bowlingu, JR baru a Nonstopu. 
Mám informace od pořádkové policie, že problém bowlingu ustupuje. Udělali zásadní opatření týkající 
se bezpečnosti. JR bar je neznámá a největší problém je v Nonstop baru na nábřeží, tam se veškerá 
mládež shromažďuje. Nebylo by od věci udělat v křižovatce kamerový bod a zvýšit dohled městské 
policie 

 
V 17:42 hod opustil schůzi ZMě Mgr. O Pumpr. Přítomno 24 členů ZMě.  
 
JUDr. T. Vytiska: jsou zde dva zájmy. Zájmy města podporovat podnikání a zájem občanů o klidný 
život. Tento rozpor tady teď v té době nevyřešíme. Ale v předchozím bodě, pro který jsme hlasovali 
všichni a součástí materiálu bylo přijetí této OZV. Zde, ale měl přijít konkrétní návrh již z rady 

města.  
 
V 17:44 hod se dostavil na schůzi ZMě Mgr. O. Pumpr. Přítomno 25 členů ZMě. 
 
Ing. S. Mrvka: upozorňoval jsem na to, že jsou tam body, které vyplývají z té analýzy, které se 

budou realizovat nebo nebudou.   
MUDr. L. Žižka: součástí návrhu vyhlášky je mapka. Není tam jen náměstí, ale širší centrum města 

např. i Střelnice, jak to bude s plesy? Když to takto omezíme? 
Ing. S. Mrvka: je zde předložena otázka, zda se tím zabývat nebo nezabývat. Z diskuse vyplývá, že 
touto cesto bychom jít neměli. Nebudeme předkládat návrh vyhlášky, ale předložíme např. návrh na 
rozšíření kamerového systému a zvýšení počtu městské policie.  
Ing. Chalupský: navrhuje protinávrh na usnesení: Zastupitelstvo města ukládá radě města 
vypracovat podrobnější analýzu situace a připravit návrh možných řešení. 
 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém protinávrhu.  
 
S předloženým protinávrhem na usnesení souhlasilo 23 členů ZMa a 2 členové ZMě se 
zdrželi hlasování. Návrh na usnesení byl přijat.  
 
 

Usnesení číslo: 76/4Z/2019  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. ukládá 

Radě města vypracovat podrobnější analýzu situace a připravit návrh možných řešení. 
 
 

V 17:52 hod vyhlásil pan starosta Ing. S. Mrvka dvacetiminutovou 

přestávku. 
 
 
 
29. Diskuze + interpelace členů ZMě 

 
V diskuzi vystoupili: 
 
Ing. S. Mrvka: je potřeba počítat s tím, že ještě příští zasedání zastupitelstva města bude muset být 
přes počítače. Než se vše připraví.  

Ing. J. Chalupský: technicky to funguje velice dobře. Řekněme si, co tyto věci stojí, co stála minulá 
technika, zda v porovnání poměr cena výkon toto není lepší řešení. Jsem s tím maximálně 

spokojený. Poděkoval kolegům, kteří podpořili snahu zařazení bodu ohledně parku.  
Vadí mu uvedení materiálu. Očekával, že se o problému bude diskutovat. Jaký je harmonogram prací 
v aktuálně schváleném stavu? 
Ing. S. Mrvka: nejvýhodnější cesta je zařadit materiál do řádného zastupitelstva, přes komisi 
životního prostředí. Dát to jako výstup komise radě města, která to projedná a poté předloží 
zastupitelstvu města.  
Ing. J. Chalupský: to jsou ty technické věci. Ale co se bude dít s parkem teď? 
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Ing. S. Mrvka: s parkem se nebude dít nic. V usnesení z roku 2016 je jasně dané, že zastupitelstvo 

města neschvaluje realizaci projektu v letech 2016 – 2022. Schválila se pouze první etapa realizace. 

O Husových sadech se nikde nejedná a nejsou na to finance. 
Ing. J. Chalupský: proč se tedy bráníme tomu usnesení? 
Ing. S. Mrvka: nebráníme se tomu, jen bychom tomu měli dát systém. Mělo by to proběhnout, tak 
jak má. Takový závažný a obsáhlý materiál by měl projít klasickou cestou. 
Mgr. V. Burian: máme štěstí, že pan doc. RNDr. J. Pokorný, CSc. je v čele komise životního 
prostředí. Je zde komise, ze které přijde návrh, ten pak půjde do rady a poté do zastupitelstva 

města. Má to logiku. Ta diskuse tady stejně bude a do roku 2022 se nic dít nebude. Chce to začít 
odborně, a to je v komisi. 
Ing. J. Chalupský: říkáte jednu věc a jiná věc se děje. Pan doc. Pokorný je odborník, ale on s tímto 
přišel a nedostal ani šanci to říct. 
Ing. S. Mrvka: měli bychom dát zastupitelům čas, aby se na to připravili.  
doc. RNDr. J. Pokorný, CSc.: pokud tady je to rozhodnutí, těžko se jedná, co s parkem dále. Měli 

bychom to otevřít. Když tam teď něco dáme, tak nevíme, co bude po tom roce 2022. Komise 
životního prostředí s odborem životního prostředí svolává týden po Velikonocích besedu k parku. 
Pozvali jsme pana doktora Větvičku, kde si řekneme něco k vizi parku a co dále s Husovými sady, 
protože jen to odkládat, je málo.  
 

30. Závěr 
                                                                                                                                    

4. zasedání Zastupitelstva města J. Hradec bylo skončeno v 18:26 hodin. 
 
 
 
 
 
 

                                                                                   Ing. Stanislav   M r v k a 
                                                                                           starosta města 
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Zapsala: E. Nápravníková 
V Jindřichově Hradci dne 1. března 2019 




