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ZZ   ÁÁ   PP   II   SS   
 

z e  5 .  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 0 .  b ř e z 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:                      2  člen ZMě 
Omluveno:                        2 členové ZMě                                         Celkem 27 členů ZMě 
 

Konstatoval, že ZMě je usnášeníschopné. 

 
Zapisovatelkou jednání byla pověřena pracovnice Městského úřadu J. Hradec Iva Korandová.  
 
 
 

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

1. schvaluje 
návrhovou komisi ve složení: 
- Ing. Libor Votava, Ph.D. - mluvčí 
- MUDr. Tomáš Vyhlídka 
- MUDr. Libor Žižka 

 
ověřovatele zápisu ve složení: 

- Mgr. Ondřej Pumpr 
- Ing. Jaroslav Chalupský 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 23 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 77/5Z/2019  

Schválení návrhové komise a ověřovatelů zápisu 
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

návrhovou komisi ve složení: 
- Ing. Libor Votava, Ph.D. - mluvčí 
- MUDr. Tomáš Vyhlídka 

- MUDr. Libor Žižka 

 
ověřovatele zápisu ve složení: 
- Mgr. Ondřej Pumpr 
- Ing. Jaroslav Chalupský 

 

 
3. Schválení předloženého programu 
 
Materiál uvedl starosta města Ing. Stanislav Mrvka.  
 
 

 

Zvěřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona
č. 101/2000 Sb. o ochraně údajů, v platném znění
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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 23 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 78/5Z/2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
předložený program jednání 

 
 
4. Změna účelu individuální dotace pro rok 2019 - Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. 
 
Materiál uvedl starosta města Ing. Stanislav Mrvka.  

 
K tomuto bodu se vyjádřili: 

MUDr. J. Rytíř – nejedná se o nic jiného, než že došlo k havárii transportního ventilačního přístroje 
pro novorozeneckou JIP a jedná se o naléhavější záležitost. 
 
Návrh na usnesení:  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

změnu účelu poskytnuté individuální dotace z rozpočtu města pro rok 2019 schválené usn. č. 
36/2Z/2019 dne 30. 1. 2019 Nemocnici Jindřichův Hradec, a.s., se sídlem U Nemocnice 
380/III, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 26095157, když nově bude dotace poskytnuta na 
částečnou úhradu nákladů spojených s nákupem transportního ventilátoru pro 

novorozeneckou JIP 
2. schvaluje 

uzavření příslušné smlouvy mezi městem Jindřichův Hradec a Nemocnicí Jindřichův Hradec, 
a. s. IČ: 26095157, se sídlem U Nemocnice 380/III, 377 01 Jindřichův Hradec s nově 
stanoveným účelem dotace 

 

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: 79/5Z/2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
změnu účelu poskytnuté individuální dotace z rozpočtu města pro rok 2019 schválené usn. č. 

36/2Z/2019 dne 30. 1. 2019 Nemocnici Jindřichův Hradec, a.s., se sídlem U Nemocnice 
380/III, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 26095157, když nově bude dotace poskytnuta na 
částečnou úhradu nákladů spojených s nákupem transportního ventilátoru pro 
novorozeneckou JIP 

2. schvaluje 
uzavření příslušné smlouvy mezi městem Jindřichův Hradec a Nemocnicí Jindřichův Hradec, 

a. s. IČ: 26095157, se sídlem U Nemocnice 380/III, 377 01 Jindřichův Hradec s nově 
stanoveným účelem dotace 

 

 
 
5. Vzdání se práva na vymáhání pohledávky a její účetní odpis pro nedobytnost 
 

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

1. schvaluje 
vzdání se práva na vymáhání pohledávky v celkové částce 24.391,61 Kč, jakož i její účetní 
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odpis pro nedobytnost za dlužníkem: zemř. , posl. bytem nám. Míru 158/I, 
Jindřichův Hradec 

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

na usnesení souhlasilo 22 členů ZMě a 1 člen se zdržel. 
 

Usnesení číslo: 80/5Z/2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
vzdání se práva na vymáhání pohledávky v celkové částce 24.391,61 Kč, jakož i její účetní 
odpis pro nedobytnost za dlužníkem: zemř.  posl. bytem nám. Míru 158/I, 

Jindřichův Hradec 
 
 
6. 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. 1, 3, 4 a 5/2019, která schválila Rada města Jindřichův Hradec. 
 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 

na usnesení souhlasilo 23 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 81/5Z/2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. bere na vědomí 

rozpočtová opatření č. 1, 3, 4 a 5/2019, která schválila Rada města Jindřichův Hradec. 
 
 
7. Návrh rozpočtového opatření č. 2/2019 a uzavření smlouvy o dílo - Přístavba 2. MŠ 
Hvězdárna 
 

Materiál uvedl uvolněný člen rady města Ing. Bohumil Komínek. 

 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
provedení rozpočtového opatření č. 2/2019 v ORJ 40 odbor rozvoje takto: 
 

- zvýšení rozpočtu příjmů v části Přijaté transfery, zařazením položky Přístavba 2. MŠ 
Hvězdárna ve výši 7 790 203 Kč, 
- zvýšení rozpočtu výdajů, oddíl Školství, položka Přístavba 2. MŠ Hvězdárna o částku 11 
790 203 Kč, 
- zvýšení financování, položka Změna stavu finančních prostředků o částku 4 000 000 Kč. 

2. schvaluje 

financování akce Přístavba 2. MŠ Hvězdárna v letech 2019 - 2020 v potřebné výši 
3. schvaluje 

uzavření smlouvy o dílo na akci Přístavba 2. MŠ Hvězdárna mezi Městem Jindřichův Hradec a 

vybraným zhotovitelem DS-DRYWALL s.r.o., Za Hřištěm 302, Tábor, IČ 02234891, dle 
schváleného vzoru s cenou díla 10 471 341,05 Kč bez DPH a termíny realizace od 8.4.2019 
do 31.12.2019. 

 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 23 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 82/5Z/2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

provedení rozpočtového opatření č. 2/2019 v ORJ 40 odbor rozvoje takto: 
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- zvýšení rozpočtu příjmů v části Přijaté transfery, zařazením položky Přístavba 2. MŠ 
Hvězdárna ve výši 7 790 203 Kč, 
- zvýšení rozpočtu výdajů, oddíl Školství, položka Přístavba 2. MŠ Hvězdárna o částku 11 

790 203 Kč, 
- zvýšení financování, položka Změna stavu finančních prostředků o částku 4 000 000 Kč. 

2. schvaluje 
financování akce Přístavba 2. MŠ Hvězdárna v letech 2019 - 2020 v potřebné výši 

3. schvaluje 
uzavření smlouvy o dílo na akci Přístavba 2. MŠ Hvězdárna mezi Městem Jindřichův Hradec a 
vybraným zhotovitelem DS-DRYWALL s.r.o., Za Hřištěm 302, Tábor, IČ 02234891, dle 
schváleného vzoru s cenou díla 10 471 341,05 Kč bez DPH a termíny realizace od 8.4.2019 

do 31.12.2019. 
 
 
8. Rozmístění státní dotace a příspěvků města v Programu regenerace MPR na rok 2019 
 
Materiál uvedl uvolněný člen rady města Ing. Bohumil Komínek. 
 

K tomuto bodu se vyjádřili: 
Doc. RNDr. J. Pokorný, CSc. – ohlašuje střet zájmu. Město v tomto vychází velmi vstříc. Program 

dobře funguje.  
Mgr. O. Pumpr – má město svůj program, do kterého by se mohli majitelé objektu přihlásit? 
Některé objekty nevypadají dobře.  
Ing. B. Komínek – lidé se mohou do tohoto programu přihlásit. Majitelé, kteří nemají své vlastní 
finanční prostředky, tak se nepřihlašují. Některé věci nechceme na MK pouštět a provokovat hlavně 

památkovou péči. Před 3 roky byl městem vyhlášen nový dotační program. Je tam cca 400 tis. Kč.  
Mgr. V. Burian – v památkové péči se pohybuji 30 let. V J. Hradci je řada krásných domů. Ne 
všichni majitelé ale ty peníze chtějí a opravit z nich svůj dům. Jsou ale naštěstí majitelé, kteří chtějí 
zachovat historickou hodnotu a spolupracují s památkáři, ale pak i majitelé, kteří z objektu vytvoří 
nehistorický objekt. 
 

Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
rozmístění státní dotace z Programu regenerace MPR Jindřichův Hradec na rok 2019 dle 
předloženého návrhu 

2. schvaluje 

poskytnutí příspěvků města vlastníkům jednotlivých objektů dle předloženého návrhu 
3. požaduje 

předložit k projednání návrh rozpočtového opatření k rozdělení státní dotace a vlastních 
prostředků města po vydání rozhodnutí MK ČR o přidělení státní dotace 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 23 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 83/5Z/2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
rozmístění státní dotace z Programu regenerace MPR Jindřichův Hradec na rok 2019 dle 

předloženého návrhu 
2. schvaluje 

poskytnutí příspěvků města vlastníkům jednotlivých objektů dle předloženého návrhu 

3. požaduje 
předložit k projednání návrh rozpočtového opatření k rozdělení státní dotace a vlastních 
prostředků města po vydání rozhodnutí MK ČR o přidělení státní dotace 
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9. Majetkoprávní vypořádání stavby "Místní komunikace Dolní Skrýchov" - realizace 
 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk.  
 

Návrh na usnesení:  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

uzavření Kupní smlouvy a dohody o zániku služebnosti mezi městem Jindřichův Hradec, 
Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 00246875 (jako kupujícím či povinným) a 

, , 377 01 Jindřichův Hradec (jako prodávajícím či 
oprávněným), dle předloženého návrhu. 

Celková kupní cena ve výši 52.700,- Kč bude hrazena z ORJ 40. 
2. schvaluje 

uzavření Kupní smlouvy mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 01 
Jindřichův Hradec, IČ 00246875 (jako kupujícím) a panem , 

, 377 01 Jindřichův Hradec (jako prodávajícím), dle předloženého návrhu. 
Celková kupní cena ve výši 1.250,- Kč bude hrazena z ORJ 40. 

 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 23 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 84/5Z/2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

uzavření Kupní smlouvy a dohody o zániku služebnosti mezi městem Jindřichův Hradec, 
Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 00246875 (jako kupujícím či povinným) a 

, , 377 01 Jindřichův Hradec (jako prodávajícím či 
oprávněným), dle předloženého návrhu. 
Celková kupní cena ve výši 52.700,- Kč bude hrazena z ORJ 40. 

2. schvaluje 

uzavření Kupní smlouvy mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 01 
Jindřichův Hradec, IČ 00246875 (jako kupujícím) a panem ,  

, 377 01 Jindřichův Hradec (jako prodávajícím), dle předloženého návrhu. 
Celková kupní cena ve výši 1.250,- Kč bude hrazena z ORJ 40. 

 
 

10. Bezúplatný převod pozemku od SPÚ - "Stezka pro chodce a cyklisty - Radouňka" - 

návrh smlouvy 
 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk.  
 
K tomuto bodu se vyjádřili: 
Ing. B. Komínek – v rozpočtu města máme peníze i PD na vybudování pěšiny vedle komunikace. 
Do konce roku 2019 bychom ji rádi udělali. 

 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu pozemků č. 1002991917 mezi městem Jindřichův 

Hradec, Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 00246875 (nabyvatelem) a ČR 
Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ 01312774 
(převádějícím), na převod nově vzniklých pozemků zaměřených geometrickým plánem č. 

707-988/2018 p.č. 2357/2, p.č. 2357/3, p.č. 2359/2, v k.ú. Radouňka, obec Jindřichův 
Hradec, dle předloženého návrhu. 

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

na usnesení souhlasilo 23 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 85/5Z/2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu pozemků č. 1002991917 mezi městem Jindřichův 

Hradec, Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 00246875 (nabyvatelem) a ČR 
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Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ 01312774 
(převádějícím), na převod nově vzniklých pozemků zaměřených geometrickým plánem č. 
707-988/2018 p.č. 2357/2, p.č. 2357/3, p.č. 2359/2, v k.ú. Radouňka, obec Jindřichův 
Hradec, dle předloženého návrhu. 

 
 

11. Prodej pozemku p. č. st.72 zast. pl. a nádvoří, k. ú. Horní Žďár u J. Hradce - záměr 
 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk.  
 
Návrh na usnesení:  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

záměr prodat pozemek p. č. st.72 zast. pl. a nádvoří o výměře 32 m2, obec Jindřichův 
Hradec, k. ú. Horní Žďár u J. Hradce panu , , Bechyně, za 
těchto podmínek: 
- kupní cena bude stanovena znaleckým posudkem 
- 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 
 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 23 členů ZMě. 
 

Usnesení číslo: 86/5Z/2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
záměr prodat pozemek p. č. st.72 zast. pl. a nádvoří o výměře 32 m2, obec Jindřichův 
Hradec, k. ú. Horní Žďár u J. Hradce panu , , Bechyně, za 

těchto podmínek: 
- kupní cena bude stanovena znaleckým posudkem 
- 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 

 

 
12. Prodej části pozemku p.č. 3890/171, obec i k.ú. J. Hradec - záměr 
 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk.  
 
K tomuto bodu se vyjádřili: 
Mgr. O. Pumpr – jaká je strategie města? Na předchozím ZMě se projednával prodej pozemku u 

Vajgaru, který jsme neprodali. Jaký je rozdíl mezi majiteli u Vajgaru a dnešním pozemkem?  
Bc. R. Staněk – toto se táhne od roku 2005. Jedná se o zcelování pozemků. Tam už se jedná o 
poslední pozemek. Ostatní už jsou prodané. Je to zahrada. Pro město nepoužitelné. U Vajgaru je to 
něco jiného podle mého.  
Ing. J. Chalupský – ty pozemky každý kupuje za jednotnou cenu, či různou, aby to mezi sousedy 
nedělalo zlou krev.  

Bc. R. Staněk – za jednotnou cenu. Jen za ty roky navýšené o inflaci. Nyní za 444,- Kč/m2.  
Ing. L. Votava, Ph.D. – mě zarazil rozdíl mezi odhadní a prodejní cenou.  
Bc. R. Staněk - byl vyhlášen záměr pro pozemky jednotlivě. V roce 2005 se začaly prodávat 

pozemky za cenu schválenou v orgánech města.  
 
Návrh na usnesení:  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

záměr prodat pozemek p.č. 3890/212, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 122 m², který 
byl oddělen geometrickým plánem č. 1871-81/97 z pozemku p.č. 3890/171, vše obec i k.ú. 
J. Hradec. 
- za minimální nabídkovou cenu 444,-- Kč/m² 
- na části pozemku, která je umístěna v aktivní zátopové zóně, nesmí být umístěny stavby, a 

to včetně oplocení 
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- pozemek nesmí být užíván k výsadbě 
- žadatel má vyrovnány veškeré závazky vůči Městu J. Hradec, jím zřízeným právnickým 
osobám a organizačním složkám, případně jsou závazky smluvně zajištěny a žadatel 
podmínky takové smlouvy plní 

- žadatel uhradí veškeré náklady se smlouvou spojené 
- prodávající má právo od smlouvy odstoupit v případě, že kupní cena a náklady se smlouvou 

spojené nebudou kupujícím uhrazeny včas a řádně 
- kupní cena bude uhrazena do 30ti dnů od podpisu smlouvy 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 22 členů ZMě a 1člen se zdržel. 
 

Usnesení číslo: 87/5Z/2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
záměr prodat pozemek p.č. 3890/212, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 122 m², který 
byl oddělen geometrickým plánem č. 1871-81/97 z pozemku p.č. 3890/171, vše obec i k.ú. 
J. Hradec. 

- za minimální nabídkovou cenu 444,-- Kč/m² 
- na části pozemku, která je umístěna v aktivní zátopové zóně, nesmí být umístěny stavby, a 

to včetně oplocení 
- pozemek nesmí být užíván k výsadbě 
- 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 

 
 

13. Návrh na zřízení osadních výborů v místních částech města Jindřichův Hradec 
 
Materiál uvedl starosta města Ing. Stanislav Mrvka.  
 
K tomuto bodu se vyjádřili: 
PhDr. J. Burianová – k obci Matná. Poměry jsou složitější. OV se dlouhodobě nescházel. 23. března 

bude svolána schůze a doufáme, že se věci dají do pohybu. 

 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. zřizuje 
osadní výbory Zastupitelstva města Jindřichův Hradec pro volební období 2018 – 2022 v 
místních částech: 

Buk 
Děbolín 
Dolní Radouň 
Dolní Skrýchov 
Horní Žďár 
Otín 

Políkno 
Radouňka 

2. stanoví 

počet členů osadních výborů ZMě: 
Buk – 7 členů (Renata Jasanská, Martina Michalová, Luděk Moravec ml., Luděk Moravec st., 
Václav Picka, Milan Schimek, Roman Spurný) 
Děbolín – 7 členů (Dalimil Hrubý, Kateřina Kubíčková, Ing. Vladimír Maryška, Miroslav Med, 

Ivan Přech, Květa Šteflíčková, Renáta Votápková) 
Dolní Radouň – 7 členů (Marcela Bočková, Petr Holoubek, Pavel Hrubý, Kateřina Hudziecová, 
Pavel Šimák, Věra Šindelářová, Martina Zemanová) 
Dolní Skrýchov – 7 členů (Mgr. Dana Cypriánová, Jan Bártů, Mgr. Petra Fialová, Josef Hogaj, 
Radka Hogajová, Ing. Ivo Ježek, Petr Jiránek) 
Horní Žďár – 7 členů (Marek Chvála, Dagmar Pundová, Ing. Milan Schönbauer, Pavel Švob, 
MVDr. Dagmar Vondrková, Mgr. Tomáš Vybíral, Ing. František Winkler) 

Otín – 5 členů (Ing. Petr Dalík, Milan Michálek, Milan Moudrý, Ing. Anatolij Novak, Blanka 



 8 

Slavíková) 
Políkno – 5 členů (Dana Amortová, Petr Cihla, Pavel Hulík, Ing. Antonín Kolář, Ing. Václav 
Markes) 
Radouňka – 5 členů (Petra Balová, MUDr. Martin Dvořák, Mgr. Radek Hrubý, Mgr. Martin 

Kolář, Ludmila Razimová) 
3. zvolilo 

předsedy osadních výborů ZMě: 
předseda osadního výboru v Buku – pan Václav Picka 
předsedkyně osadního výboru v Děbolíně – paní Květa Šteflíčková 
předseda osadního výboru v Dolní Radouni – pan Petr Holoubek 
předsedkyně osadního výboru v Dolním Skrýchově – paní Mgr. Petra Fialová 
předseda osadního výboru v Horním Žďáru – pan Ing. František Winkler 

předseda osadního výboru v Otíně – pan Ing. Petr Dalík 
předseda osadního výboru v Políknu – pan Ing. Václav Markes 
předseda osadního výboru v Radouňce – pan Mgr. Radek Hrubý 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 23 členů ZMě. 
 

Usnesení číslo: 88/5Z/2019  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. zřizuje 

osadní výbory Zastupitelstva města Jindřichův Hradec pro volební období 2018 – 2022 v 
místních částech: 
Buk 

Děbolín 
Dolní Radouň 
Dolní Skrýchov 
Horní Žďár 
Otín 
Políkno 

Radouňka 
2. stanoví 

počet členů osadních výborů ZMě: 
Buk – 7 členů (Renata Jasanská, Martina Michalová, Luděk Moravec ml., Luděk Moravec st., 
Václav Picka, Milan Schimek, Roman Spurný) 
Děbolín – 7 členů (Dalimil Hrubý, Kateřina Kubíčková, Ing. Vladimír Maryška, Miroslav Med, 

Ivan Přech, Květa Šteflíčková, Renáta Votápková) 

Dolní Radouň – 7 členů (Marcela Bočková, Petr Holoubek, Pavel Hrubý, Kateřina Hudziecová, 
Pavel Šimák, Věra Šindelářová, Martina Zemanová) 
Dolní Skrýchov – 7 členů (Mgr. Dana Cypriánová, Jan Bártů, Mgr. Petra Fialová, Josef Hogaj, 
Radka Hogajová, Ing. Ivo Ježek, Petr Jiránek) 
Horní Žďár – 7 členů (Marek Chvála, Dagmar Pundová, Ing. Milan Schönbauer, Pavel Švob, 
MVDr. Dagmar Vondrková, Mgr. Tomáš Vybíral, Ing. František Winkler) 
Otín – 5 členů (Ing. Petr Dalík, Milan Michálek, Milan Moudrý, Ing. Anatolij Novak, Blanka 

Slavíková) 
Políkno – 5 členů (Dana Amortová, Petr Cihla, Pavel Hulík, Ing. Antonín Kolář, Ing. Václav 
Markes) 
Radouňka – 5 členů (Petra Balová, MUDr. Martin Dvořák, Mgr. Radek Hrubý, Mgr. Martin 
Kolář, Ludmila Razimová) 

3. zvolilo 

předsedy osadních výborů ZMě: 
předseda osadního výboru v Buku – pan Václav Picka 
předsedkyně osadního výboru v Děbolíně – paní Květa Šteflíčková 

předseda osadního výboru v Dolní Radouni – pan Petr Holoubek 
předsedkyně osadního výboru v Dolním Skrýchově – paní Mgr. Petra Fialová 
předseda osadního výboru v Horním Žďáru – pan Ing. František Winkler 
předseda osadního výboru v Otíně – pan Ing. Petr Dalík 

předseda osadního výboru v Políknu – pan Ing. Václav Markes 
předseda osadního výboru v Radouňce – pan Mgr. Radek Hrubý 

 

 

V 17:05 hod vyhlásil pan starosta Ing. S. Mrvka patnáctiminutovou 
přestávku. 
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14. Diskuze + interpelace členů ZMě 

 

V diskuzi vystoupili: 
Ing. S. Mrvka – v souvislosti s množícími se dotazy a zprávami o obavách veřejnosti, zejména 
obyvatel Nežárecké čtvrti, ze vzniku ubytovny či bytového domu s nájemními byty v ul. Nežárecká 

čp. 62/IV, bych v tomto bodě rád reagoval a podal vysvětlení k některým bodům a dosavadní 
činnosti města, neboť touto otázkou se intenzivně zabýváme (jednání s vlastníkem, posouzení 
možností přijetí opatření obecné povahy). Na určitém postupu jsme se domluvili s některými kolegy 
ze zastupitelstva. Problematika kolem Nežárky zaznívá ve městě a chci předejít šíření neseriózních 
informací. Pokusím se o rekapitulaci stavu, jaká je současná situace aj.  
V roce 2008 byla v tomto domě povolena vestavba 2 bytových jednotek. V roce 2015 objekt získal 

nový vlastník, pokračuje v úpravách. V obecné rovině lze říci, že stavebník musí požádat o stavební 
povolení, pokud chce rozšiřovat počet bytů. Stavebník musí předložit stanoviska dotčených orgánů 
(odbor životního prostředí, dopravy, rozvoje, výstavby, pam. péče, HZS, hygieny). Pokud budou 
zákonná ustanovení splněna, bude vydáno stavební povolení. Požádal jsem stavební úřad, aby byl 
opatrný, aby nedošlo k nějakému pochybení. Nadřazená územně plánovací dokumentace doporučuje 
využívat dlouhodobě neužívané objekty. V současné době není vydáno žádné stavební povolení. 
V tuto dobu, pokud bude stavební záměr realizován, nelze předjímat, jak bude tento objekt využit, 

zda budou byty pronajímány, prodávány a případně, kdo budou noví obyvatelé, byť samozřejmě jisté 

signály vzhledem k dosavadní činnosti vlastníka objektu můžeme mít. 
Ve městě je několik ubytoven. Začátek byl komplikovaný (př. „Beruška“), ale díky dobré spolupráci 
s odborem školství, sociálních věcí, bytového oddělení, policie, nejsou zásadní problémy. Pořád J. 
Hradec patří mezi 10 nejbezpečnějších měst v republice. V tuto chvíli chceme hledat cestu 
spolupráce jak s majiteli objektů, tak i s občany města, i zastupiteli. Zde se bavíme o výstavbě bytů. 
Může se stát, že město tyto objekty vykoupí. Ať zastupitelstvo rozhodne, zda jít případně i touto 

cestou a jednat s majitelem. Pokud majitel překoná všechny administrativní překážky, tak město by 
se mohlo domluvit o spolupráci o ubytování prověřených lidí. Nemá smysl vytvářet různé petice. Je 
třeba položit na stůl všechny argumenty, návrhy řešení a hledat cesty. Mrzí mě, že byly nejdřív 
rozeslány dopisy, než se ověřily skutečnosti.  Stát v této problematice nepomáhá. Cestou Svazu 
měst a obcí se snažím rozhýbat ministerstva. Pokud nebudeme mít podporu, pak musíme hledat 
cestu sami. Nemůžeme se pohybovat cestou protiprávní. S majitelem domu jsem se již několikrát 

setkal. Chceme nabídnout řešení, které bude pozitivní pro něj, pro občany, ale i pro město.  
Jednou z možností je vyhlášení tzv. bezdoplatkové zóny. Toto ustanovení je v současné době řešeno 
Ústavním soudem pro rozpor s ústavou. Bezdoplatková zóna se děje prostřednictvím vydání opatření 
obecné povahy (OOP). Obec může požádat pověřený obecní úřad o vydání OPP. Žádost musí 
obsahovat (identifikaci míst; odůvodnění, v čem je spatřován zvýšený výskyt sociálně nežádoucích 

jevů (porušování veřejného pořádku, nepříznivé vlivy působící na děti, výskyt osob pod vlivem 
návykových látek aj.); lze označit jednotlivé domy, ulice či čtvrti). Žádost musí být podpořena 

statistickými údaji. V případě vydání OOP má toto za následek, že v oblastech, na které se vztahuje 
OOP, není podle § 33 odst. 9 doplatek na bydlení vyplácen nově příchozím lidem do této oblasti, 
kteří by jinak nárok na tuto dávku pomoci v hmotné nouzi měli nárok. 
Chtěl bych ještě upřesnit rozdíl mezi příspěvkem a doplatkem na bydlení.  
Příspěvek na bydlení – dávka sociální podpory vyplácená osobám v bytě (OV, nájemní, družstevní) 
v níž má trvalý pobyt. Nelze vyplácet lidem na ubytovnách. Na tento příspěvek se nevztahuje OOP.  
Doplatek na bydlení – jedná se dávku dle zákona o pomoci v hmotné nouzi, je vyplácena rodinám či 

jednotlivcům, kterým trvá nárok na příspěvek na živobytí. Zároveň u nezaměstnaných se vyžaduje 
evidence na ÚP. Lze jej poskytnout i osobám na ubytovnách. Na tento příspěvek se vztahuje OOP.  
Zásadní informací je to, že OOP nelze použít za situace, kdy se na území města nenachází oblast se 
zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů, tzn. nelze použít OOP jako opatření pro 
„budoucnost“ jako prevenci bez objektivních statistických dat a řádného odůvodnění, toto by bylo v 
rozporu se zákonem (jeho smyslem). Podrobili jsme analýze dostupná data (statistiky PČR, ÚP). 

Z nich vyplývá, že Nežárecká čtvrť patří v rámci J. Hradce k nejklidnějším částem města. Byla 
vypracována Analýza prostorové segregace, ze které jednoznačně vyplynulo, že v J. Hradci není 

žádná segregovaná lokalita a lokalita Nežárecká není ani lokalitou ohroženou segregací. Při 
vyhlašování OOP se musí vycházet ze skutkového stavu v době rozhodnutí. Také jsou možná rizika 
v případě vyhlášení OOP - snížení cen nemovitostí v této oblasti, prohloubení sociálních problémů, 
ohrožení lidí, kteří se ocitnou ve špatné finanční situaci, zhoršení atraktivity města, negativní 
mediální prezentace města, zastavení bytové výstavby. 

U města Kladno KÚ Středočeského kraje zrušil předmětné OOP, když vycházel z podání veřejného 
ochránce práv. Případné „preventivní“ vyhlášení oblasti bez zvýšeného výskytu sociálně nežádoucích 
jevů za oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů je v rozporu s právní úpravou. 
Vyhlášení OOP je z pohledu města velmi problematické 
neboť dosavadní analýzy dat ukazují, že pro jeho vyhlášení nejsou dány zákonné důvody. V případě 
žádosti o vyhlášení OOP musí být naplněny zákonné podmínky před vydáním OOP, nikoliv až v 
budoucnu, takové OOP by bylo nezákonné již ze své podstaty. 
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Ing. J. Chalupský – 20 minut jsme poslouchali, co nejde a jak je to složité. Nejsem zvyklý takto 
fungovat, pocit lepšího spaní nemám, na příštím zasedání ZMě se chci bavit o tom, jak nemít obavy. 
V roce 2015 se začalo něco budovat, nemáme to pod kontrolou, že může nastat problém. Chci se 

zamyslet, co jsme schopni občanům poskytnout, co pro ně můžeme udělat. Na nás se obrátili 
občané, že tu nastává problém. Začíná se ukazovat, že problém je na spadnutí. Je možné, že se do 

domu nastěhuje 100, 200 či více problémových lidí z Kladna. Kromě tohoto domu v J. Hradci máme 
další objekty, kde by mohl nastat obdobný problém (objekt Jednoty, vojenská správa, bývalá 
zelenina na Jakubu aj.) Je zde snaha stavět bytové domy. Již jsme si s p. telefonovali. 
Nemáme problém s podporou podnikání, ale musí být prospěšné pro okolí a ne aby komplikovalo 
život. Bezdoplatková zóna není řešením, ale najít nějaký kompromis. Mluvil jsem s primátorem 
Kladna, který mi dal kontakt na velmi ochotnou úřednici, která by nám mohla v jednání pomoci. 

Navrhl bych usnesení, které ukládá radě města o vypracování materiálu s možným řešením a 
zmapování situace.  
Ing. S. Mrvka – šel bych spíše cestou širšího jednání. Usnesení bych teď žádné nepřijímal.  
Mgr. V. Burian – když se vrátím o 16 let zpátky. Město dostalo možnost odkoupit objekt školky na 
sídlišti U Nádraží. Město této nabídky nevyužilo. Čas ukázal, že školka chybí. Obyvatelé sídliště U 
Nádraží mají obavy z toho, co může vzniknout v areálu bývalé školky a řešilo se, jestli by z toho 
nemohla čistě náhodou vzniknout ubytovna na způsob Berušky. Vznikla petice. Sehnalo se 600 

podpisů. Když jsme jednali s lidmi z jiných lokalit, tak je to vůbec nezajímalo, že se jich to netýká. 
V říjnu byl založen Hradecký spolek, který pracuje na tom, aby k takovým situacím nedošlo. Vznikla 

reportáž v ČT. Nikdo nevidí do hlavy podnikatelům. Nabízíme spolupráci s p. Chalupským. 
MUDr. L. Žižka – podle stavebního zákona nemáme žádnou šanci. Podle práva též nemůžeme řešit 
nic předem.  Měli bychom jít cestou spolupráce odborů, policie atd. Mělo by tu zaznít, že bychom 
tyto problémové lokality měli zkupovat z rozpočtu města. Pokud jednou případní problémoví lidi 
přijdou, tak už neodejdou. A když odejdou, tak někam jinam v J. Hradci. Pokud je budeme hromadit 

na jednom místě, rizika budou více koncentrované. Jednat i s p. Vorlíčkem o odkupu a vytipovat i 
další lokality, kterých by se to mohlo týkat. 
Ing. J. Chalupský – zatím jsem s p.  nemluvil a neznám přesně jeho business plán. Když 
půjdeme do jednání, tak musíme znát naše možnosti a měli bychom mít na stole spoustu materiálu a 
ne být odevzdaný tomu, co se stane. Navrhuji hlasovat o usnesení. Nejde o nic jiného, než že se 
tímto problémem budeme zabývat. 

Ing. S. Mrvka – nepřijímal bych usnesení před jednáním. 
Ing. J. Chalupský – mně jde o to, abychom neztráceli čas, abychom byli akční.  
MUDr. L. Žižka – souhlasím s tím, že by se mělo konat rychle, pokud se blíží kolaudace. Pokud sem 
lidé přijdou, nebude to už řešitelné.  
Ing. S. Mrvka – ZMě je svobodné a pokud bude většina členů souhlasit, lze zařadit procedurální 
hlasování.  

Bc. R. Staněk – nechci dělat žádné analýzy, ale kolik je ve městě lokalit, tak by nám 450 mil. Kč 

nestačilo. A stát nám v tomto nepomáhá, ale selhává ve vyplácení sociálních dávek. Šlo to udělat 
úplně jednoduše. 3x a dost. 3x uděláš přestupek a nemáš nárok na žádné sociální dávky.  
Ing. S. Mrvka – procedurální hlasování rozhodne o tom, zda umožníme předložení návrhu usnesení.  
 
Ing. S. Mrvka dává procedurálně hlasovat. 
 
Zastupitelstvo města po projednání:  

1. schvaluje  
rozhodnutí o usnesení v rámci bodu „Diskuze, interpelace“. 

 
S předloženým návrhem souhlasilo 14 členů ZMě, proti 1 člen ZMě a 7 členů ZMě se 
zdrželo. 
 

Ing. J. Chalupský předložil návrh na usnesení: 
 
Návrh na usnesení:  

1. ukládá  
Radě města, aby se problémem zabývala a na příští schůzi zastupitelstva připravila materiál, 
který mapuje situaci a možnosti obrany proti nežádoucím jevům, ze kterých mají občané 
obavy. 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 12 členů ZMě, proti 1 člen a 9 členů ZMě se zdrželo. NÁVRH NA 
USNESENÍ NEBYL SCHVÁLEN. 
 
Ing. S. Mrvka – navrhnu termíny jednání, kde bychom se k dané problematice sešli. Zde nejde o 
koalici a opozici, ale o tom, že budeme hledat cesty. 
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Ing. J. Chalupský – slíbil jsem, že za jednoho občana vznesu dotaz. Dotaz spočítá v tom, jestli v J. 
Hradci platí zákony a vyhlášky. Že dochází k porušování dopravních pravidel. Např. v lokalitě U 
Nemocnice, Ruských legií lidé parkují v protisměru, po obou stranách, na chodníku, někdy v hranici 
křižovatky atd. Zjistit příčinu a sjednat nápravu.  

Ing. S. Mrvka – poprosil by o přeposlání dotazu a bude připravena písemná seriózní odpověď.  
Ing. J. Chalupský - když se projednával rozpočet, bylo mi slíbeno, že mi budou předložena čísla 

ohledně dopravy. Kolik přepravíme lidí, kolik najezdíme km, kolik výkonu dostáváme za ty peníze.  
Ing. B. Komínek – v tuto chvíli se zpracovává vyúčtování za předchozí rok. Do konce března 
bychom to měli obdržet. 
 
V 17:51 hod opustila jednání MgA. S. Langerová. Přítomno 21 členů ZMě. V 18:03 hod se dostavila 
na jednání ZMě MgA. S. Langerová. Přítomno 22 členů ZMě. 

 
 
15. Závěr 

                                                                                                                                    
5. zasedání Zastupitelstva města J. Hradec bylo skončeno v 18:27 hodin. 
 
 

 
 

 
 
                                                                                   Ing. Stanislav   M r v k a 
                                                                                           starosta města 
 

 
 
 
 
Ověřovatelé:   Mgr. Ondřej Pumpr              …………………………… 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 

 
Zapsala: I. Korandová 
V Jindřichově Hradci dne 21. března 2019 




