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  ZZ   ÁÁ   PP   II   SS   
 

z e  6 .  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 4 .  d u b 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:                        24 členů ZMě 
Nepřítomno:                      2 členové ZMě 
Omluveno:                        1 člen ZMě                                         Celkem 27 členů ZMě 
 

Konstatoval, že ZMě je usnášeníschopné. 

 
Zapisovatelkou jednání byla pověřena pracovnice Městského úřadu J. Hradec Iva Korandová.  
 
Ing. S. Mrvka informuje o novém hlasovacím zařízení. Přibližně v  II. pololetí letošního roku by byly 
zrušeny tištěné materiály. Měly by je pouze předkladatelé. Pokud bude zastupitel opouštět jednání, 

tak je nutno vytáhnout kartu ze zařízení a při odchodu ji odevzdat u zapisovatelky. Jednání je 
nahráváno a přenášeno on-line. 
 
 
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: 
- Milada Petrů - mluvčí 

- doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc. 
- Bc. Milan Urbanec 
 
ověřovatele zápisu ve složení: 
- Ing. Petra Blížilová 
- MUDr. Jakub Rytíř 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 23 členů ZMě a 1 člen ZMě se zdržel. 
 
Usnesení číslo: 89/6Z/2019
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

návrhovou komisi ve složení: 

- Milada Petrů - mluvčí 
- doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc. 
- Bc. Milan Urbanec 
 
ověřovatele zápisu ve složení: 

- Ing. Petra Blížilová 
- MUDr. Jakub Rytíř 
 

 
 
 

 

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

 
Návrh na usnesení:  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
předložený program jednání 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 24 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 90/6Z/2019
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

předložený program jednání 

 

4. Zpráva o činnosti společnosti Teplospol a.s. 

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

1. bere na vědomí 
zprávu o činnosti společnosti Teplospol a.s., IČ 25171283, se sídlem sídl. Vajgar 585/III, 
Jindřichův Hradec za rok 2018 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 24 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 91/6Z/2019  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. bere na vědomí 
zprávu o činnosti společnosti Teplospol a.s., IČ 25171283, se sídlem sídl. Vajgar 585/III, 
Jindřichův Hradec za rok 2018 

 
5. 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. 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12/2019, 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 a 1 člen ZMě se zdržel. 
 
Usnesení číslo: 92/6Z/2019  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. bere na vědomí 
rozpočtová opatření č. 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12/2019, která schválila Rada města Jindřichův 
Hradec. 
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6. Návrh na poskytnutí finančních dotací na činnost sportovním a tělovýchovným 
organizacím z rozpočtu města Jindřichův Hradec na rok 2019 
 

Materiál uvedla místostarostka města Ing. Magda Blížilová.  
 

K tomuto bodu se vyjádřili: 
M. Lukschal – promítl prezentaci – Problémy dotačního programu na podporu sportu v JH – 
opatření č. 2, alokace 5 milionů. Klubům se nedává čistých 5 mil., ale po zdanění 4,3 mil. Kč. 
Doporučuje navýšit dotaci o 2 mil. Kč.  
H. Mácha – vystupuje za klub HC Střelci J. Hradec. Promítl prezentaci srovnání HC Vajgar x HC 
Střelci. Navrhují rozdělení dotace na počet hráčů. Jen za náklady za led (tréninky a zápasy) je 1 677 

tis. Kč. Navrhuje navýšit celkovou částku na sport. 
MUDr. J. Kopřiva – předseda sportovní komise. Vysvětluje, proč zastupitelé obdrželi 2 odlišné 
přílohy. Návrh výše dotace sportovní komisí x návrh RMě. Byla velmi krátká doba na přípravu 
rozhodnutí o výši dotace. Poměřovaly se náklady jednotlivých oddílů. RMě nerespektovala rozhodnutí 
sportovní komise. Mělo by se zvážit, zda by měla komise dále fungovat. Většina klubů dostala vyšší 
částky než v roce 2018. Abychom uspokojili požadavky všech, je třeba navýšit celkovou částku 
dotace (cca 7 mil. Kč). 

Mgr. O. Pumpr – požaduje vysvětlení k dotacím. Sportovní kluby platí nájem Službám města, které 
částku navyšují o DPH. O to dostávají méně. V jiných městech to funguje v rámci obecně 

prospěšných společností, které DPH neplatí. Je to výzva k tomu, abychom systém optimalizovali. 
Navrhnout systém tak, aby ve sportu zůstalo co nejvíce peněz. Dává protinávrh, sloučit body č. 2 až 
17 a navýšit dotaci u opatření č. 2 (kategorie junior) o 2 mil. Kč. 
Ing. S. Mrvka – SMJH - dotace na provoz sportovišť. Nebudou nikdy zisková. Zejména aquapark a 
plavecký bazén. Není možné, aby je SMJH dotovala. HV, který je získán hospodářskou činností, tak 

je dále investován (značení komunikací, oprava chodníků atd.).  Hospodaření v lesích – ztrátové 
(kůrovec). Poděkoval sportovní komisi. Snažila se spravedlivě rozdělit finanční prostředky. Pokud 
jednotlivé spolky splnily všechny podmínky a nedostaly nic, tak se těžko zdůvodňuje proč.  Nebrání 
se navýšení, pokud bude vůle ZMě. Je možné se bavit o jiném řešení, nastavení jiného limitu. RMě 
zasáhla z důvodů technických.  
JUDr. T. Vytiska – co tu bylo řečeno, je tu volání po nové organizaci a opatření. Od roku 2011 

město nenavyšovalo dotaci pro podporu sportu. Navýšit o 2 mil. Kč je zcela na místě. Všechna města 
se snaží o daňovou optimalizaci. Pokud je hospodaření v lesích mínusové, tak jak RMě kontroluje 
hospodaření v lesích? Ty musí být plusové i v tomto období kůrovce při takovém množství lesů. 
Navrhuje hlasovat jednotně pro všechna usnesení a navýšit peníze na sport o 2 mil. Kč a dát je 
dětem. ZMě je suverénní orgán a tento návrh je schůdný.  
O. Kinšt – oznamuje střet zájmů v tomto bodu. Bojoval za pravidla, aby byla striktně daná, 

nepovedlo se. Postrádá pravidla, proč RMě rozhodnutí komise úplně pozměnila. Sportoviště TJ 

Slovan – Tyršův stadion je již rok majetkem města. Není zatím stanovena pracovní skupina, která by 
rozhodovala o tom, jak se bude s prostorem pracovat, investovat apod.  
Ing. J. Chalupský – komise několik hodin pracovala na nějakém rozdělení dotací a RMě to celé 
změnila. Proč si k jednání nepřizvala aspoň předsedu komise? Systém, jak je nastaven, není fair 
play. Systém učí sportovce, že si nejsou rovni. Kluby by měly mít nějakou jistotu, kolik peněz 
dostanou. Učí kluby fixlovat. Je členem výboru pro rozvoj města, podpora mládežnického sportu by 
mělo být prioritou. Pokud jde o navýšení dotace do sportu, jsem pro.  

Ing. S. Mrvka – co se týče minusového hospodaření v lesích. Loni jsme byli mírně v plusu a pokud 
člověk sleduje situaci, za jakou cenu se prodává dřevo, tak je jasné, že zisk nebude. RMě jednala 
podle svého nejlepšího svědomí, nemá problém s navýšením dotace do sportu. Navrhuje, aby se 
výsledek hospodaření rozdělil do opatření č. 2.  
MUDr. J. Kopřiva – byla domluva s kluby, že se jim v průběhu roku poskytnou peníze. 
MUDr. J. Rytíř – požádal o pětiminutovou přestávku na poradu klubů.  

 
Starosta města Ing. S. Mrvka vyhlásil pětiminutovou přestávku.  
 

V 16: 48 hod opustil jednání ZMě Mgr. V. Burian. Přítomno 23 členů ZMě. v 16: 49 hod se dostavil 
na jednání ZMě Mgr. V. Burian. Přítomno 24 členů ZMě. V 16:53 hod opustila jednání ZMě MgA. S. 
Langerová. Přítomno 23 členů ZMě. V 16:54 hod se dostavila na jednání ZMě MgA. S. Langerová. 
Přítomno 24 členů ZMě.  

 
Bc. R. Staněk – hlásí střet zájmů.  
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

poskytnutí finančních dotací z ORJ 14 - Odbor školství, z Dotačního programu města 
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Jindřichův Hradec na podporu sportu v roce 2019, ve výši dle předloženého návrhu 
uvedeného v příloze č. 3 sportovním a tělovýchovným organizacím, u nich požadovaná 
částka přesahuje 50 tisíc Kč. 
 

2. ukládá 
Odboru školství mládeže a tělovýchovy sepsat příslušné smlouvy 

 
3. ukládá 

Radě města Jindřichův Hradec připravit Výzvu č. 2 v rámci Dotačního programu města 
Jindřichův Hradec na podporu sportu v roce 2019 v Opatření č. 2 ve výši 2 mil. Kč. 

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

na usnesení souhlasilo 24 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 93/6Z/2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
poskytnutí finančních dotací z ORJ 14 - Odbor školství, z Dotačního programu města 

Jindřichův Hradec na podporu sportu v roce 2019, ve výši dle předloženého návrhu 
uvedeného v příloze č. 3 sportovním a tělovýchovným organizacím, u nich požadovaná 

částka přesahuje 50 tisíc Kč. 
 

2. ukládá 
Odboru školství mládeže a tělovýchovy sepsat příslušné smlouvy 
 

3. ukládá 
Radě města Jindřichův Hradec připravit Výzvu č. 2 v rámci Dotačního programu města 
Jindřichův Hradec na podporu sportu v roce 2019 v Opatření č. 2 ve výši 2 mil. Kč. 

 
 
7. Prodej části pozemku p.č. 763/3, části pozemku p.č. 763/2 a části pozemku p.č. 767, 

obec i k.ú. J. Hradec - realizace záměru 
 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk.  
 
Návrh na usnesení:  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
prodej části 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 
části pozemku p.č. 763/3 specifikovanou geometrickým plánem jako díl „b“ o výměře 6 m2, 
části pozemku p.č. 763/2 specifikovanou geometrickým plánem jako díl „c“ o výměře 3 m2 a 
části 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, , 

bytem  za celkovou kupní cenu 27 000,-- 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 24 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 94/6Z/2019  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
prodej části 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 
části pozemku p.č. 763/3 specifikovanou geometrickým plánem jako díl „b“ o výměře 6 m2, 
části pozemku p.č. 763/2 specifikovanou geometrickým plánem jako díl „c“ o výměře 3 m2 a 

části 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,  
bytem , za celkovou kupní cenu 27 000,-- Kč + příslušná sazba DPH.  
Smlouva bude uzavřena dle schváleného vzoru. 
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8. Majetkoprávní vypořádání stavby "Chodník Dolní Radouň" - budoucí směna - realizace 
 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk.  

 
Návrh na usnesení:  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

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

2. schvaluje 
uzavření Smlouvy o budoucí směnné smlouvě mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 
135/II, Jindřichův Hradec, IČ 00246875 a , , 
Jindřichův Hradec, dle předloženého návrhu 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 24 členů ZMě. 
 

Usnesení číslo: 95/6Z/2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

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

2. schvaluje 
uzavření Smlouvy o budoucí směnné smlouvě mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 
135/II, Jindřichův Hradec, IČ 00246875 a , , 
Jindřichův Hradec, dle předloženého návrhu 

 
9. Majetkoprávní vypořádání stavby "Místní komunikace Dolní Skrýchov" - p.č. 93/12 - 
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 (jako kupujícím), , 

 (jako prodávajícím či povinným) a , , 
Jindřichův Hradec (jako oprávněným), dle předloženého návrhu. 
Kupní cena ve výši 2000,- Kč bude hrazena z ORJ 40. 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 24 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 96/6Z/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 (jako kupujícím), , 
(jako prodávajícím či povinným) a , , 

Jindřichův Hradec (jako oprávněným), dle předloženého návrhu. 
Kupní cena ve výši 2000,- Kč bude hrazena z ORJ 40. 
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10. Směna pozemku p.č. 1078/51 za pozemek p.č. 1078/52, k. ú. Otín u J. Hradce - záměr 
 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk.  

 
Návrh na usnesení:  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
záměr města směnit pozemek p.č. 1078/52 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 4 m2 obec 
Jindřichův Hradec, k. ú. Otín u J. Hradce ve vlastnictví města J. Hradec za pozemek p.č. 
1078/51, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 2 m2 obec Jindřichův Hradec, k. ú. 

Otín u J. Hradce ve spoluvlastnictví , bytem , Jindřichův 
Hradec, za těchto podmínek:  
- rozdíl v hodnotě vzájemně směňovaných pozemků ve výši 1100,-- Kč uhradí manželé 
Vlnovi  
- žadatelé mají 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 

- veškeré náklady se smlouvou spojené uhradí žadatel 
- město J. Hradec má právo od smlouvy odstoupit v případě, že rozdíl v hodnotě vzájemně 

směňovaných pozemků a náklady se smlouvou spojené nebudou  uhrazeny 
včas a řádně 
- v blízkosti směňovaných pozemků vede telekomunikační kabel a vodovod  
- v části pozemku p. č. 1078/51 je uložena elektro přípojka NN a v části pozemku p. č. 
1078/52 je uložena plynovodní přípojka  

- věcné břemeno užívání pozemku p. č. 1078/51 pro oprávněné osoby  a 
 bude zrušeno dohodou 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 24 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 97/6Z/2019  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
záměr města směnit pozemek p.č. 1078/52 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 4 m2 obec 
Jindřichův Hradec, k. ú. Otín u J. Hradce ve vlastnictví města J. Hradec za pozemek p.č. 

1078/51, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 2 m2 obec Jindřichův Hradec, k. ú. 
Otín u J. Hradce ve spoluvlastnictví  bytem , Jindřichův 

Hradec, za těchto podmínek:  
- rozdíl v hodnotě vzájemně směňovaných pozemků ve výši 1100,-- Kč uhradí manželé 
Vlnovi  
- žadatelé mají 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 
- veškeré náklady se smlouvou spojené uhradí žadatel 

- město J. Hradec má právo od smlouvy odstoupit v případě, že rozdíl v hodnotě vzájemně 
směňovaných pozemků a náklady se smlouvou spojené nebudou uhrazeny 
včas a řádně 
- v blízkosti směňovaných pozemků vede telekomunikační kabel a vodovod  
- v části pozemku p. č. 1078/51 je uložena elektro přípojka NN a v části pozemku p. č. 
1078/52 je uložena plynovodní přípojka  

- věcné břemeno užívání pozemku p. č. 1078/51 pro oprávněné osoby  a 
 bude zrušeno dohodou 

 
11. 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: 

M. Jirmusová – opětovně žádá o odprodej pozemku. Jedná se o 490 m2 a vlastníme ideální 
polovinu. Po projednání RMě byla žádost zamítnuta a cítí se diskriminovaná. Město v minulosti 
prodalo pozemky Aeroklubu a na letišti několik pozemků pronajímá. Žádali jsme též o odkup 
pozemku pod jímkou a též bylo zamítnuto. Pod částí příjezdové komunikace máme pozemek, ale 
s ním nemůžeme nic dělat. Cesta byla financována z našich peněz. Festival Musikum fest byla šílená 
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akce. Tato akce probíhala na pozemcích, které pronajalo město J. Hradec. Nechceme bránit akcím 
IZS. Žádáme o prodej pozemku z důvodu, abychom měli kam zaparkovat naše letadlo.  
J. Jirmus – letadlo jsme měli zaparkované v hangáru, řádně jsem platil nájem. Byli jsme vyhozeni. 
Aeroklub vytváří hysterii. V minulosti jsem vycvičil mnoho letců. Snažil jsem se je uvést do 

profesionálního létání. Velká část byla šikanována v místním Aeroklubu. Letouny Aeroklubu jsou 
skanzen. Moderní letouny jsou tiché. Na takových letounech bych provozoval školu. Byl by i 

turistický potenciál. Členové Aeroklubu šíří pomluvy. Pozemek chci odkoupit proto, abych se zbavil 
šikany ze strany Aeroklubu. Jedná se o 250 m2. Zastupitel Bc. R. Staněk je podjatý v této věci. Je 
příbuzný  Nikdy jsme na svou činnost nežádali žádné dotace. Chceme s městem 
spolupracovat. Mám k dispozici rozsudek jménem republiky. 
Bc. R. Staněk –  není statutární zástupce Aeroklubu. Je řadový člen. Z pozice 
místostarosty jsem od prosince 2018 nemohl ovlivňovat rozhodování orgánů města. Předává další 

projednání panu starostovi a sděluje, že se zdrží hlasování.  
Ing. S. Mrvka – důvod nedoporučení RMě je, že není vyjasněno, čí je vlastně pozemek pod dráhou. 
Jsme ve vztahu, zda se nejedná o stavbu na cizím pozemku. Pomocí určovací žaloby necháme 
rozhodnout, čí je pozemek pod dráhou. Letiště je pro město důležité, ale je potřeba vyřešit všechny 
okolnosti. Dokud nebude jasno, jak je to majetkově, RMě doporučuje neschválit záměr.  
J. Jirmus – rozdává rozsudky.  
JUDr. T. Vytiska – odbor rozvoje navrhuje směnit pozemek pod cestou. Jednal někdo s p. 

Jirmusem?  
Ing. S. Mrvka – v tomto okamžiku se musí vyřešit majetky a poté lze jednat o směnách pozemků. 

 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. neschvaluje 

záměr prodat spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 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 10 členů ZMě, 13 členů se zdrželo a 1 člen ZMě nehlasoval.  
NEBYLO PŘIJATO ŽÁDNÉ USNESENÍ. 
 

 
12. Prodej pozemku p. č. 1078/49 k. ú. Otín u J. Hradce - záměr 
 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk.  
 

Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. neschvaluje 
záměr města prodat část pozemku p.č. 1078/49 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře cca 17 
m2 obec Jindřichův Hradec, k. ú. Otín u J. Hradce 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 21 členů ZMě a 3 členové se zdrželi. 
 
Usnesení číslo: 98/6Z/2019  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. neschvaluje 
záměr města prodat část pozemku p.č. 1078/49 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře cca 17 
m2 obec Jindřichův Hradec, k. ú. Otín u J. Hradce 

 
13. Prodej části pozemku p.č. 208/34, k.ú. Horní Žďár u Jindřichova Hradce - záměr 

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

1. schvaluje 

záměr prodat část pozemku p.č. 208/34, o výměře cca 13m² , obec Jindřichův Hradec, k.ú. 
Horní Žďár u Jindřichova Hradce za těchto podmínek:  
- za cenu 441,-- Kč/m² 
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- prodávaná část pozemku bude upřesněna geometrickým plánem 
- 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 

- na pozemek je uzavřena nájemní smlouva s tříměsíční výpovědní lhůtou 
- 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 24 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 99/6Z/2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
záměr prodat část pozemku p.č. 208/34, o výměře cca 13m² , obec Jindřichův Hradec, k.ú. 
Horní Žďár u Jindřichova Hradce za těchto podmínek:  

- za cenu 441,-- Kč/m² 
- prodávaná část pozemku bude upřesněna geometrickým plánem 

- 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 
- na pozemek je uzavřena nájemní smlouva s tříměsíční výpovědní lhůtou 
- 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 

 
14. Bezúplatný převod pozemku p.č. 3507/4 v k.ú. J.Hradec - schválení převodní smlouvy 
 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk.  

 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 
A/3734/CJHM/2019 mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec, 

IČ 00246875 (jako nabyvatel) a ČR Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2 (jako převodce) na převod 
pozemku p.č. 3507/4 v obci i k.ú. Jindřichův Hradec, dle předloženého návrhu 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 24 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 100/6Z/2019  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 
A/3734/CJHM/2019 mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec, 
IČ 00246875 (jako nabyvatel) a ČR Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, 

se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2 (jako převodce) na převod 
pozemku p.č. 3507/4 v obci i k.ú. Jindřichův Hradec, dle předloženého návrhu 

 
15. Zúčtování nájemného za rok 2018 - ČEVAK, a.s. 
 
Materiál uvedl radní města Ing. Bohumil Komínek.  
 
V 18:04 hod opustil jednání ZMě MUDr. J. Rytíř. Přítomno 23 členů ZMě.  
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Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. bere na vědomí 

zúčtování nájemného za rok 2018 dle Smlouvy o nájmu vodovodu a kanalizace pro veřejnou 
potřebu a jiného vodohospodářského majetku města Jindřichův Hradec ze dne 27.7.2005 v 

platném znění. 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 23 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 101/6Z/2019  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. bere na vědomí 

zúčtování nájemného za rok 2018 dle Smlouvy o nájmu vodovodu a kanalizace pro veřejnou 
potřebu a jiného vodohospodářského majetku města Jindřichův Hradec ze dne 27.7.2005 v 
platném znění. 

  

 
16. Návrh na zřízení osadního výboru v místní části Matná 
 

Materiál uvedl starosta města Ing. Stanislav Mrvka.  
 
V 18:05 hod se dostavil na jednání ZMě MUDr. J. Rytíř. Přítomno 24 členů ZMě.  
 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. zřizuje 
osadní výbor Zastupitelstva města Jindřichův Hradec pro volební období 2018 – 2022 v 
místní části Matná 

2. stanoví 
pět členů osadního výboru ZMě v Matné (Simona Bohatá, Jan Kejval, Libuše Kocourková, 
Ladislav Magyar, Ing. Martin Šula) 

3. zvolilo 
pana Ing. Martina Šulu předsedou osadního výboru ZMě v Matné 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 24 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 102/6Z/2019  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. zřizuje 

osadní výbor Zastupitelstva města Jindřichův Hradec pro volební období 2018 – 2022 v 
místní části Matná 

2. stanoví 
pět členů osadního výboru ZMě v Matné (Simona Bohatá, Jan Kejval, Libuše Kocourková, 
Ladislav Magyar, Ing. Martin Šula) 

3. zvolilo 
pana Ing. Martina Šulu předsedou osadního výboru ZMě v Matné 

 

V 18:06 hod vyhlásil pan starosta Ing. S. Mrvka patnáctiminutovou 

přestávku. 
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17. Diskuze + interpelace členů ZMě 

 
V diskuzi vystoupili: 
Ing. J. Chalupský – kolik bude stát nový hlasovací systém?  

Ing. S. Mrvka – RMě schválila nový systém ve své kompetenci. Kolem 400 tis. Kč.  
Ing. J. Chalupský – šlo o nákup či nájem?  
Ing. S. Mrvka - jedná se o nákup. Je to v majetku města. 

Ing. P. Blížilová – bylo to uvedeno mezi dnešními RO. Opravdu kolem 400 tis. Kč.  
Ing. J. Chalupský – jsou k dispozici k nahlédnutí technické specifikace? 
Ing. S. Mrvka – není problém předat.  
 
 
 

18. Závěr 
                                                                                                                                    

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

 

                                                                                   Ing. Stanislav   M r v k a 
                                                                                           starosta města 
 
 
 
 

 
Ověřovatelé:   Ing. Petra Blížilová              …………………………… 
 
                     datum ověření zápisu                                       …………………………… 
 
 

 
  MUDr. Jakub Rytíř     …………………………… 
 
                      datum ověření zápisu                                        .………………………….. 
 

 
 

 
 
 
 
 
Zapsala: I. Korandová 
V Jindřichově Hradci dne 24. dubna 2019 




