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  ZZ   ÁÁ   PP   II   SS   
 

z e  7 .  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 9 .  k v ě t 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:                       0 členové ZMě 
Omluveno:                         3 členové ZMě                                         Celkem 27 členů ZMě 
 

Konstatoval, že ZMě je usnášeníschopné.   

 
Zapisovatelkou jednání byla pověřena pracovnice Městského úřadu J. Hradec Iva Korandová.  
 
Dne 18. 5. 2019 rezignoval na členství v Zastupitelstvu města Jindřichův Hradec MUDr. Jindřich Pink, 
CSc. a na uvolněné místo byl navržen pan Mgr. Bc. Milan Synek, který složil slib nového člena ZMě. 

 
 
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: 
- Otakar Kinšt - mluvčí 

- MgA. Sabina Langerová 
- Mgr. Ondřej Pumpr 

 
ověřovatele zápisu ve složení: 
- MUDr. Michal Cihla 
- Bc. Milan Urbanec 

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

na usnesení souhlasilo 23 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 103/7Z/2019  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

návrhovou komisi ve složení: 
- Otakar Kinšt - mluvčí 

- MgA. Sabina Langerová 

- Mgr. Ondřej Pumpr 
 
ověřovatele zápisu ve složení: 
- MUDr. Michal Cihla 
- Bc. Milan Urbanec 
 

 
 
 
 
 

 

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.  
 

K tomuto bodu se vyjádřili: 
M. Petrů – předkládám protinávrh usnesení – zařazení bodu programu o pověření KV k provedení 

kontroly zadání veřejné zakázky rozhledny Rýdův kopec.  
JUDr. T. Vytiska – smyslem KV je kontrolovat to, k čemu je oprávněn dle zákona a ta zjištění 
předávat orgánům města s tím, aby ta zjištění byla použita do budoucna k nápravě podobných 
záležitostí. ZMě pověří KV, zda postup jednání odpovídalo zájmům města a ne kontrola z odborného 
hlediska. Proto se domnívám, že by bylo vhodné, aby k takovému pověření KV došlo. 
Ing. J. Chalupský – myslím si totéž co JUDr. Vytiska. Kontrola proběhne z jiného pohledu, než 

odborný posudek. Je dobré toto zařadit do programu. 
 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
upravený program jednání - zařazen bod č. 19 o pověření kontrolního výboru k provedení 

kontroly zadání veřejné zakázky rozhledny Rýdův kopec 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 22 členů, 1 člen byl proti a 1 člen ZMě nehlasoval. 
 
Usnesení číslo: 104/7Z/2019  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

upravený program jednání - zařazen bod č. 19 o pověření kontrolního výboru k provedení 
kontroly zadání veřejné zakázky rozhledny Rýdův kopec 

4. Závěrečný účet a zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření DSO Česká inspirace za 
rok 2018 

Materiál uvedl starosta města Ing. Stanislav Mrvka.  

 
Návrh na usnesení:  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. bere na vědomí 

závěrečný účet DSO Česká inspirace, svazek obcí, IČ 60085126, se sídlem tř. 

Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové za rok 2018 

2. bere na vědomí 
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Česká inspirace, svazek obcí, IČ 
60085126, se sídlem tř. Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové za rok 2018 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 22 členů a 2 členové nehlasovali. 
 

Usnesení číslo: 105/7Z/2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. bere na vědomí 
závěrečný účet DSO Česká inspirace, svazek obcí, IČ 60085126, se sídlem tř. 

Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové za rok 2018 

2. bere na vědomí 

Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Česká inspirace, svazek obcí, IČ 
60085126, se sídlem tř. Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové za rok 2018 
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5. Žádost o prominutí poplatků z prodlení 

 
Materiál uvedl starosta města Ing. Stanislav Mrvka.  

 
V 16:26 hod opustil jednání ZMě Mgr. V. Burian. Přítomno 22 členů ZMě. V 16:27 hod se dostavila 
na jednání ZMě Ing. P. Blížilová. Přítomno 23 členů ZMě. V 16:28 hod se dostavil na jednání ZMě 
Mgr. V. Burian. Přítomno 24 členů ZMě.  

 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
prominutí poplatků z prodlení ve výši 80% z celkové částky 410.920,--Kč (tj. částku ve výši 

328.736,--Kč) paní , bytem , 101 00 Praha 10 

2. schvaluje 
úhradu zbývající části poplatku, tj. 20 % ve výši 82.184,--Kč, a to maximálně do jednoho 
roku ode dne rozhodnutí o žádosti s tím, že úhrada ve výši 54.598,--Kč provedená ke dni 
10.4.2019 se do této částky započítá. 

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

na usnesení souhlasilo 24 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 106/7Z/2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
prominutí poplatků z prodlení ve výši 80% z celkové částky 410.920,--Kč (tj. částku ve výši 
328.736,--Kč) paní , bytem , 101 00 Praha 10 

2. schvaluje 

úhradu zbývající části poplatku, tj. 20 % ve výši 82.184,--Kč, a to maximálně do jednoho 
roku ode dne rozhodnutí o žádosti s tím, že úhrada ve výši 54.598,--Kč provedená ke dni 
10.4.2019 se do této částky započítá. 

 
6. Schválení účetní závěrky za rok 2018 

 
Materiál uvedla místostarostka města Ing. Magda Blížilová.  

 
K tomuto bodu se vyjádřili: 
Ing. P. Blížilová – materiálem jsme se zabývali na finančním výboru a Z. Klímová – vedoucí 
finančního odboru, nám vše podrobně vysvětlila a doporučuji bod č. 6 a č. 7 schválit.  
 
Návrh na usnesení:  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

účetní závěrku města Jindřichův Hradec za rok 2018 

2. schvaluje 
výsledek hospodaření města Jindřichův Hradec za rok 2018 ve výši 110 928 591,58 Kč 

3. schvaluje 

zaúčtování hospodářského výsledku ve výši 110 928 591,58 Kč jako nerozdělený zisk 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 24 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 107/7Z/2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
účetní závěrku města Jindřichův Hradec za rok 2018 
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2. schvaluje 
výsledek hospodaření města Jindřichův Hradec za rok 2018 ve výši 110 928 591,58 Kč 

3. schvaluje 

zaúčtování hospodářského výsledku ve výši 110 928 591,58 Kč jako nerozdělený zisk 

 

 
7. Návrh závěrečného účtu města Jindřichův Hradec za rok 2018 
 

Materiál uvedla místostarostka města Ing. Magda Blížilová.  
 
K tomuto bodu se vyjádřili: 
JUDr. T. Vytiska – str. 6 – zůstatek na účtu k 31. 12. 2018 činil 420 mil. Kč. Částka je velká a 
město by mělo zvážit, jak s touto částkou naložit. RMě by měla připravit materiál, jak vynaložit 
finanční prostředky (divadlo, most přes Vajgar, lávka či jiné). Takhle jsou peníze mrtvé a nevyužité.  

Ing. S. Mrvka – jakmile skončí činnost výborů a komisí, tak z výsledků vyplyne, zda bude prioritou 
oprava sportoviště, nákup pozemků, oprava domů, divadlo aj. Jaké budou požadavky na rozpočet.  
Ing. J. Chalupský – já zastávám opačný názor. Nechvátal bych, abychom rychle někam peníze 
uložili do nějaké investice. Budou těžší časy. Investoval by rozumně, až proběhne kvalitnější 
analýza, co nám peníze zhodnotí. Aby to byla opravdu investice, která něco přinese zpět do městské 

kasy.  
 

Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
závěrečný účet města Jindřichův Hradec za rok 2018 

2. schvaluje 
celoroční hospodaření města Jindřichův Hradec v roce 2018 bez výhrad. 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 24 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 108/7Z/2019  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

závěrečný účet města Jindřichův Hradec za rok 2018 

2. schvaluje 
celoroční hospodaření města Jindřichův Hradec v roce 2018 bez výhrad. 

 
8. Vypořádání příjmů z hazardu přijatých v roce 2018, rozpočtové opatření č. 19/2019 
 
Materiál uvedla místostarostka města Ing. Magda Blížilová.  
 

Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
rozdělení příjmů z hazardu přijatých v roce 2018 v celkové výši 2.300.000,- Kč následovně: 
- částku 2.000.000,- Kč Dotační program města Jindřichův Hradec na podporu sportu 

Opatření č. 2 : Dotace na činnost dětí a mládeže ve věku od 5 do 19 let (podle věkových 

kategorií do kategorie junior) ve sportovních organizacích 
- částku 300.000,- Kč Nadačnímu fondu rozvoje města Jindřichův Hradec 

2. schvaluje 
provedení rozpočtového opatření č. 19/2019, kterým se:  
- zvýší rozpočet výdajů v ORJ 14 - Odbor školství, zvýšením položky Dotační program na 
podporu sportu o 2,000.000,- Kč, 

- zvýší rozpočet výdajů v ORJ 16 - Odbor kanceláře starosty, zvýšením položky Nadační fond 
rozvoje města – dar o 300.000,- Kč, 
- zvýší financování, položka Změna stavu finančních prostředků o 2.300.000,- Kč. 
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3. schvaluje 
uzavření smlouvy 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 300 000,- Kč, dle předloženého návrhu. 

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: 109/7Z/2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
rozdělení příjmů z hazardu přijatých v roce 2018 v celkové výši 2.300.000,- Kč následovně: 

- částku 2.000.000,- Kč Dotační program města Jindřichův Hradec na podporu sportu 
Opatření č. 2 : Dotace na činnost dětí a mládeže ve věku od 5 do 19 let (podle věkových 
kategorií do kategorie junior) ve sportovních organizacích 
- částku 300.000,- Kč Nadačnímu fondu rozvoje města Jindřichův Hradec 

2. schvaluje 
provedení rozpočtového opatření č. 19/2019, kterým se:  
- zvýší rozpočet výdajů v ORJ 14 - Odbor školství, zvýšením položky Dotační program na 

podporu sportu o 2,000.000,- Kč, 
- zvýší rozpočet výdajů v ORJ 16 - Odbor kanceláře starosty, zvýšením položky Nadační fond 
rozvoje města – dar o 300.000,- Kč, 
- zvýší financování, položka Změna stavu finančních prostředků o 2.300.000,- Kč. 

3. schvaluje 
uzavření smlouvy 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 300 000,- Kč, dle předloženého návrhu. 

 
9. Rozpočtová opatření schválená radou města a opravy rozpisu schváleného rozpočtu 
 
Materiál uvedla místostarostka města Ing. Magda Blížilová.  
 
Návrh na usnesení:  

 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. bere na vědomí 

- rozpočtová opatření č. 14, 15, 16, 17, 18, 21 a 22/2019, která schválila Rada města 
Jindřichův Hradec a opravné doklady rozpisu schváleného rozpočtu č. 501 - 511/2019. 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 24 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 110/7Z/2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. bere na vědomí 
- rozpočtová opatření č. 14, 15, 16, 17, 18, 21 a 22/2019, která schválila Rada města 
Jindřichův Hradec a opravné doklady rozpisu schváleného rozpočtu č. 501 - 511/2019. 

 
10. Poskytnutí finančních dotací v rámci Dotačního programu města Jindřichův Hradec na 
podporu sociální oblasti v roce 2019 
 
Materiál uvedla místostarostka města Ing. Magda Blížilová.  
 
V 16:44 hod opustil jednání ZMě Bc. R. Staněk. Přítomno 23 členů ZMě. 

 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
poskytnutí finančních dotací z ORJ 28 - Odbor sociálních věcí z Dotačního programu města 
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Jindřichův Hradec na podporu sociální oblasti v roce 2019 ve výši dle předloženého návrhu 
uvedeného v příloze č. 1 žadatelům, u nichž požadovaná částka přesahuje 50 tis. Kč. 

2. ukládá 

odboru sociálních věcí s žadateli sepsat příslušné smlouvy 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 23 členů ZMě a 1 člen ZMě nehlasoval. 
 
Usnesení číslo: 111/7Z/2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
poskytnutí finančních dotací z ORJ 28 - Odbor sociálních věcí z Dotačního programu města 

Jindřichův Hradec na podporu sociální oblasti v roce 2019 ve výši dle předloženého návrhu 
uvedeného v příloze č. 1 žadatelům, u nichž požadovaná částka přesahuje 50 tis. Kč. 

2. ukládá 
odboru sociálních věcí s žadateli sepsat příslušné smlouvy 

 
11. Poskytnutí individuální dotace obecně prospěšné společnosti Hospicová péče sv. 
Kleofáše, rozpočtové opatření č. 13/ 2019 
 

Materiál uvedla místostarostka města Ing. Magda Blížilová.  
 
V 16:46 hod se dostavil na jednání ZMě Bc. R. Staněk. Přítomno 24 členů ZMě.  
 
K tomuto bodu se vyjádřili: 
Ing. J. Mlčák, MBA – když byl materiál projednáván na RMě, nesouhlasil jsem. Měli bychom 
podporovat subjekty, které mají uzavřenou smlouvy s pojišťovnami. Subjekt nemá podepsanou 

smlouvu z důvodu, že nemá dostatečný personál. Tím podle mě nedělají službu kvalitně. Stále 
hledají zdravotní pracovníky. To mě utvrzuje stále v přesvědčení, že ten subjekt nemá sílu, aby 
smlouvu získal. Službu bude poskytovat občanům s doplatkem. Občan si tu péči zaplatí 3x. Vlastní 
smlouva je neurčitá a není patrné, k čemu budou prostředky sloužit. Účel by měl být využit směrem 
k občanům. Nemohu podpořit žádost tohoto subjektu.  
Ing. J. Chalupský – zaměstnance hledá v současné době každý. Když toto nepodpoříme, co se 

stane? Jaký to bude mít dopad na občana? Kdo tyto služby poskytuje? A jaké budou následky?  

O. Kinšt – byl v žádosti výčet, kolika by se to týkalo pacientů?  
Ing. S. Mrvka – těžko se odhaduje, kolika lidem nastane těžká chvíle. Mobilní hospicovou péči jsme 
v J. Hradci neměli zabezpečenou. Vyžadovali jsme doplňující materiály a RMě to doporučila. 
V nemocnici máme několik let vytvořenou paliativní péči pro 2 lůžka s kompletním zabezpečením. 
Domácí péče není pokrytá. Jsem přesvědčený, že je to potřeba. Je třeba zvážit, jak začít. Zda nejdřív 
zajistit personál, finance a pak to rozjet, nebo naopak. V současné době je rozjetá část na poliklinice, 

kde je vytvořeno pracoviště pro klienty, konzultační středisko. Pokud to nebude schválené, tak 
pravděpodobně se to v J. Hradci nerozjede.  
Ing. J. Chalupský – jedná se o pilotní projekt, takže nemůžeme posoudit a porovnávat.  
M. Petrů – nemohu souhlasit s p. Mlčákem. Zaměstnance hledá i Nemocnice J. Hradec. V našem 
městě toto chybí a měli bychom to odsouhlasit.  
Ing. J. Chalupský – firma není místní. Nebude konkurovat hradeckým firmám? Pokud nemám 
uzavřenou smlouvu se zdravotními pojišťovnami, nicméně v těchto situacích, pokud člověk má 

peníze, tak si tu péči rád zaplatí.  
Ing. S. Mrvka – je to aktivita doktorů z naší nemocnice a zdravotního personálu. Aby nemuseli 
vytvářet novou organizaci, tak se domluvili s touto firmou, která už funguje, tak se tu vytvoří část a 
zabezpečují služby doktoři místní. 

JUDr. T. Vytiska – máme zprávy o tom, jakou činnost organizace vyvíjí? 
Mgr. Z. Šindelářová – jedná se o zdravotnickou péči, sociální služby, poradenství. V době žádosti 

se účastnili výběrového řízení, aby mohli ty smlouvy uzavřít a splnili požadavky a mohou podepsat 
smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Personálně to obsadili. Zkušenost máme dobrou. Máme 
několik žádostí nejen starých lidí, ale i mladých lidí, rodičů. Máme dobré reference. Je zajištěná 
nepřetržitá služba. Odhad pacientů je cca 30. To jsou pacienti a k tomu se připočítávají i rodinní 
příslušníci.  
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Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

poskytnutí individuální dotace ve výši 490 000,--Kč obecně prospěšné společnosti Hospicová 
péče sv. Kleofáše se sídlem Svatopluka Čecha 20, 379 01 Třeboň účelově vymezené ve 

Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální dotace. 

2. schvaluje 
uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace mezi Městem Jindřichův 
Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec IČO 00246875 a obecně prospěšnou 
společností Hospicová péče sv. Kleofáše se sídlem Svatopluka Čecha 20, 379 01 Třeboň ICO 
22707328 dle předloženého návrhu 

3. schvaluje 
provedení rozpočtového opatření č. 13 /2019, kterým se: 
zvýší rozpočet výdajů ORJ 28 – odbor sociálních věcí – zařazením nové položky Hospic sv. 
Kleofáše ve výši 490 000,-- Kč 
sníží rozpočet výdajů ORJ 41 – odbor finanční – položka nespecifikovaná rezerva o 490 000,-
-Kč 

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

na usnesení souhlasilo 22 členů ZMě a 2 členové ZMě se zdrželi. 
 
Usnesení číslo: 112/7Z/2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
poskytnutí individuální dotace ve výši 490 000,--Kč obecně prospěšné společnosti Hospicová 

péče sv. Kleofáše se sídlem Svatopluka Čecha 20, 379 01 Třeboň účelově vymezené ve 
Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální dotace. 

2. schvaluje 
uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace mezi Městem Jindřichův 
Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec IČO 00246875 a obecně prospěšnou 
společností Hospicová péče sv. Kleofáše se sídlem Svatopluka Čecha 20, 379 01 Třeboň ICO 

22707328 dle předloženého návrhu 

3. schvaluje 
provedení rozpočtového opatření č. 13 /2019, kterým se: 
zvýší rozpočet výdajů ORJ 28 – odbor sociálních věcí – zařazením nové položky Hospic sv. 
Kleofáše ve výši 490 000,-- Kč 
sníží rozpočet výdajů ORJ 41 – odbor finanční – položka nespecifikovaná rezerva o 490 000,-
-Kč 

 
12. Návrh na poskytnutí finančních dotací na podporu volnočasových aktivit dětí a 
mládeže z rozpočtu města J. Hradec na rok 2019 
 
Materiál uvedla místostarostka města Ing. Magda Blížilová.  
 
K tomuto bodu se vyjádřili: 
O. Kinšt – mezní hranice 50 tis. Kč se vztahuje k podané žádosti nebo k přidělené výši dotace?  

Ing. S. Mrvka – k podané žádosti.   
 

Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

poskytnutí finančních příspěvků z ORJ 14 – Odbor školství z Dotačního programu města 
Jindřichův Hradec na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2019 ve výši dle 
předloženého návrhu uvedeného v příl. č. 3 organizacím, které se zabývají volnočasovými 
aktivitami dětí a mládeže, u nichž požadovaná částka přesahuje 50 tis. Kč 

2. ukládá 
Odboru školství, mládeže a tělovýchovy sepsat příslušné smlouvy 
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Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 24 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 113/7Z/2019  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
poskytnutí finančních příspěvků z ORJ 14 – Odbor školství z Dotačního programu města 
Jindřichův Hradec na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2019 ve výši dle 
předloženého návrhu uvedeného v příl. č. 3 organizacím, které se zabývají volnočasovými 
aktivitami dětí a mládeže, u nichž požadovaná částka přesahuje 50 tis. Kč 

2. ukládá 

Odboru školství, mládeže a tělovýchovy sepsat příslušné smlouvy 

 
13. Rozpočtový závazek na r. 2020 - Stavební úpravy bytového domu čp. 56/V Jindřichův 
Hradec 
 
Materiál uvedl uvolněný člen rady města Ing. Bohumil Komínek. 
 

Návrh na usnesení:  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
zařazení akce Stavební úpravy bytového domu Hvězdná 56/V Jindřichův Hradec do rozpočtu 
města r. 2020 a její spolufinancování v potřebné výši cca 3 mil. Kč se zapojením dotace z 
IROP. 

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

na usnesení souhlasilo 24 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 114/7Z/2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

zařazení akce Stavební úpravy bytového domu Hvězdná 56/V Jindřichův Hradec do rozpočtu 
města r. 2020 a její spolufinancování v potřebné výši cca 3 mil. Kč se zapojením dotace z 

IROP. 

 
14. Rozpočtový závazek na rok 2020 - Zpracování PD - Dvoupodlažní parkoviště ulice 
Husova  

 
Materiál uvedl uvolněný člen rady města Ing. Bohumil Komínek. 
 

K tomuto bodu se vyjádřili: 
Ing. B. Komínek – doporučuje změnu usnesení, že by mohlo být uvedeno vícepodlažní.  
Mgr. O. Pumpr – víme do budoucna, co bude s areálem Švecovým kolejí? Kolik automobilů se vejde 
do vícepatrového parkovacího domu? 
Ing. S. Mrvka – s VŠE jednáme o budoucnosti kolejí. Před měsícem proběhlo jednání s rektorkou a 
kvestorem.  VŠE Praha má omezené možnosti čerpání finanční prostředků. Není takový problém 
s čerpání dotací na školu, ale na koleje. Město vlastní 2/3 objektu a 1/3 VŠE. Muselo by následovat 

vyrovnání. Vše závisí na tom, zda VŠE obdrží dotaci na vybudování kampusu, kterou si připravují ve 

svém areálu.  
Ing. B. Komínek – tento prostor je i do budoucna plánován jako parkování v blízkosti centra města. 
Je to PD, která má několik stupňů. Jedná se na navýšení parkovacích míst. Byla vypracována studie, 
že by se přibližně navýšil počet míst o 30. Ale v současné době jsou jiné normy na parkovací místo.  
Ing. J. Chalupský – mělo by se to pořádně zvážit. Postrádám analýzu proveditelnosti, náklady x 

přínosy. Prostor od 2. ZŠ, k ZUŠ, přes koleje až k OA, by měl být klidnější, doprava by měla být 
menší. Není pro mě argument, aby někdo něco zkusil nakreslit. Mělo by se vycházet z ucelenější 
koncepce. Pokud by se do Švecových kolejí přestěhoval úřad, tak by to bylo parkoviště pro úřad a 
nebyl by zvýšen provoz.  
Mgr. O. Pumpr – domnívám se, nebylo by logičtější, koncepčnější, počkat, jak se vyjádří VŠE, co 
s areálem zamýšlí? A poté budeme vědět následně, co zamýšlíme s areálem. Pokud by se například 
zbořily garáže, tak vznikne stejný počet parkovacích míst.  
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O. Kinšt – tuto studii vidím poprvé a myslím, že schází záměr, jak by to mělo vypadat. Projekt by 
postihl i ty vzrostlé stromy? 
Ing. B. Komínek – není to jen nahodilá věc. Řeší se to v rámci dopravní koncepce. Toto by mělo 
zůstat parkovištěm. Pokud by se budova přistavovala, tak směrem k parku.  

JUDr. T. Vytiska – jaká je původní myšlenka? Zkulturnit ten prostor před kolejemi nebo jde o to 
řešit místa pro parkování? Pokud nevíme, jak dopadnou jednání s VŠE. Pokud by nám tu část 

odprodali, tak v tom prostoru by mohl být vystavěn další objekt. Dopředu si zavřeme dveře pro další 
možnosti. Počkal by na vyjádření VŠE. 
Ing. J. Chalupský – pohled na tuto věc by měl být širší, ne izolovaný. Měla by být řešena situace 
v Janderově ulici. Abychom situaci ještě nezhoršili. Chtěl by předem vidět kvantifikovanou poptávku, 
co je přesně požadováno, proč to děláme, kdo to chce a co je potřeba. Otevřít diskuzi.  
Ing. S. Mrvka – chtěl bych se dožít toho, že omezíme v té části dopravu aspoň na polovinu. Narazil 

jste na parkoviště pod poliklinikou, kdy v roce 2011 byla diskuze, že se na tom místě nikdy nic 
nepostaví, že tam je skála. Nyní tam je parkoviště a hodně lidí změnilo názor. Když problém budeme 
odkládat a nebudeme chtít ani vidět, jak by to mohlo vypadat, tak se budeme dostávat do problému, 
abychom sehnali projektanta, dochází k navýšení cen aj.  
Mgr. O. Pumpr – jsme v historickém městě. Město není nafukovací. Ke koncepci se musíme nějak 
postavit.  
Bc. M. Urbanec – v nedávné době jsme řešili stížnosti rodičů, kteří doprovází děti do ZUŠ a nemohli 

bezpečně děti dopravit do školy. Požadovali po PČR a MěPo zajistit bezpečnost. Docházelo i 
k dopravním nehodám. 

 
V 17:19 hod opustil jednání Mgr. V. Burian. Přítomno 23 členů ZMě. v 17:21 hod se dostavil Mgr. V. 
Burian. Přítomno 24 členů ZMě.  
 
Návrh na usnesení:  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
zařazení akce Zpracování PD – Vícepodlažní parkoviště ulice Husova do rozpočtu města roku 
2020 a její financování v částce cca 600 tis. Kč 

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

na usnesení souhlasilo 10 členů ZMě, 3 členové ZMě nesouhlasili a 11 členů ZMě se 
zdrželo.  
 

NEBYLO PŘIJATO ŽÁDNÉ USNESENÍ.  

 

 
15. Rozpočtový závazek na rok 2020 - Zpracování PD - Cyklostezka Nežárecká - Povodí - 
Lišný dvůr 
 

Materiál uvedl uvolněný člen rady města Ing. Bohumil Komínek. 
 
K tomuto bodu se vyjádřili: 
Ing. J. Chalupský – jaká je představa, jak ta cyklostezka bude vypadat? Zpevněná šotolina, či 
asfaltový povrch? Tyto věci přináší velkou hodnotu pro lidi. Aby materiál povrchu nesnižoval hodnotu 
stezky.  
Ing. B. Komínek – v tomto úseku počítáme s živičným = asfaltovým povrchem. Cyklostezka 

z Mlýnské ulice k Šindelně, tak tam jsme v prostoru biocentra, ochranném pásmu a tam se nemohl 
dát asfalt.  
JUDr. T. Vytiska – máme představu o ceně cyklostezky?  
Ing. B. Komínek – nemůžu definovat. Nevím, kde skončí, zda u mostku, či povede dál, zda se i do 
ceny bude započítávat cena pozemku. Nechtěl bych spekulovat.  
Ing. J. Chalupský – zda z předchozích zkušeností jde přibližně odhadnout cenu. Zda se bavíme ve 

statisících, či milionech Kč.  
Ing. S. Mrvka – bavíme se v milionech. Odhad cca 3-5 mil. Kč. Nejsem projektant. 
 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

zařazení akce Zpracování PD - Cyklostezka Nežárecká - Povodí - Lišný dvůr do rozpočtu 
města roku 2020 a její financování v částce cca 400 tis. Kč 
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Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 24 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 115/7Z/2019  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
zařazení akce Zpracování PD - Cyklostezka Nežárecká - Povodí - Lišný dvůr do rozpočtu 
města roku 2020 a její financování v částce cca 400 tis. Kč 

 
16. Rozpočtový závazek na rok 2020 - Zpracování PD - Zastávka MHD a parkoviště 
Jáchymova 

 
Materiál uvedl uvolněný člen rady města Ing. Bohumil Komínek. 
 
V 17:53 hod opustil jednání ZMě Mgr. V. Burian. Přítomno 23 členů ZMě.  
 
K tomuto bodu se vyjádřili: 
Mgr. O. Pumpr – vítám tento záměr. Chtěl bych upozornit, aby město vstoupilo do jednání 

s Armádou ČR, aby tam neparkovali příslušníci Armády ČR. Oni tam způsobili neprůjezdnost této 

lokality. Nevidí důvod, proč by nemohli parkovat na svých pozemcích, ve svých prostorech. 
Ing. S. Mrvka – situace je taková, jak jste ji popsal. Samozřejmě registruji stížnosti obyvatel z této 
lokality. Jednal jsem s velitelem posádky, byl vytvořen prostor pro parkování, ale i vojáci jsou 
občané a zaměstnavatel jim nemůže nařídit, kde mají parkovat.  
Mgr. O. Pumpr – tak vytvoříme zónu pro rezidenty.  
 

Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
zařazení akce Zpracování PD - Zastávka MHD a parkoviště Jáchymova do rozpočtu města 
roku 2020 a její financování v částce cca 100 tis. Kč 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 23 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 116/7Z/2019  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

zařazení akce Zpracování PD - Zastávka MHD a parkoviště Jáchymova do rozpočtu města 
roku 2020 a její financování v částce cca 100 tis. Kč 

 
17. Směna pozemků části p.č. 77/1 za část p.č. 76 v k.ú. Dolní Radouň - záměr 
 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk.  
 
V 17:55 hod opustil jednání ZMě JUDr. T. Vytiska. Přítomno 22 členů ZMě. 

 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

záměr směnit část pozemku p.č. 77/1, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře cca 230 

m2, k.ú. Dolní Radouň, obec Jindřichův Hradec ve vlastnictví města za část pozemku p.č. 76, 
zahrada, o výměře cca 230 m2, k.ú. Dolní Radouň, obec Jindřichův Hradec ve 
spoluvlastnictví pana , a paní , 

za těchto podmínek: 
- směna bude provedena o stejných výměrách  
- žadatelé uhradí 1/2 nákladů se smlouvou spojené 
- 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 
- směňované části pozemků budou zaměřeny geometrickým plánem 
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Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 22 členů ZMě a 1 člen nehlasoval. 
 
Usnesení číslo: 117/7Z/2019  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
záměr směnit část pozemku p.č. 77/1, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře cca 230 
m2, k.ú. Dolní Radouň, obec Jindřichův Hradec ve vlastnictví města za část pozemku p.č. 76, 
zahrada, o výměře cca 230 m2, k.ú. Dolní Radouň, obec Jindřichův Hradec ve 
spoluvlastnictví pana , a paní , 

 za těchto podmínek: 

- směna bude provedena o stejných výměrách  
- žadatelé uhradí 1/2 nákladů se smlouvou spojené 
- 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 
- směňované části pozemků budou zaměřeny geometrickým plánem 

 
18. Prodej části pozemku p.č. 3890/171, obec i k.ú. J. Hradec - realizace záměru 

 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk.  
 
V 17:57 hod opustil jednání ZMě MUDr. T. Vyhlídka. Přítomno 21 členů ZMě. 
 
Návrh na usnesení:  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

prodej pozemku 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. 
Jindřichův Hradec  trvale bytem  Jindřichův Hradec za cenu 
54 168,-- Kč. 

Smlouva bude uzavřena dle schváleného vzoru. 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 21 členů ZMě a 1 člen ZMě nehlasoval.  
 
Usnesení číslo: 118/7Z/2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
prodej pozemku 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. 
Jindřichův Hradec , trvale bytem , Jindřichův Hradec za cenu 
54 168,-- Kč. 
Smlouva bude uzavřena dle schváleného vzoru. 

 

19. Pověření KV k provedení kontroly – VZ rozhledna Rýdův kopec  
 
K tomuto bodu vystoupili:  
 
V 17:59 hod se dostavili na jednání ZMě Mgr. V. Burian, JUDr. T. Vytiska a MUDr. T. Vyhlídka. 

Přítomno 24 členů ZMě. V 18:02 hod opustil jednání ZMě Bc. R. Staněk. Přítomno 23 členů ZMě. 

V 18:04 hod se dostavil na jednání ZMě Bc. R. Staněk. Přítomno 24 členů ZMě.  
 
Mgr. Bc. M. Synek – postrádá smysl této kontroly. Není si jistý, zda KV je tak kvalifikovaný, aby 
posoudil závažnost.  
JUDr. T. Vytiska – každý zastupitelský orgán má zřízen kontrolní výbor a jeden z kontrolních úkolů 
je, aby město dodržovalo platný právní řád. A aby postupovalo město efektivně. A zda všichni 
postupovali tak, jak měli. Nejde o nic jiného, jen se vypořádat s touto záležitostí.  

Ing. J. Chalupský – náplň KV považuje za službu občanům. V zásadě ten výbor je složený ze členů 
ze všech politických stran. Chce zabránit tomu, aby se některé chyby neopakovaly. KV by měl něco 
přinášet, měl by být akční. Pokud budou řešit jen procesní věci, tak nebude přínosný.  
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Mgr. O. Pumpr – pokud máme KV, tak ho nechme fungovat. Není důvod mu bránit. Pokud vše bylo 
provedeno transparentně, nemáme se čeho obávat. 
Ing. S. Mrvka – komise a výbory jsou poradním orgánem a výsledky předkládají příslušným 
orgánům.  

 
Návrh na usnesení:  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. pověřuje 
kontrolní výbor k provedení kontroly správnosti procesu zadání veřejné zakázky rozhledny 
Rýdův kopec 

 

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: 119/7Z/2019 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. pověřuje 

kontrolní výbor k provedení kontroly správnosti procesu zadání veřejné zakázky rozhledny 
Rýdův kopec 

 

V 18:10 hod vyhlásil pan starosta Ing. S. Mrvka patnáctiminutovou 

přestávku. 
 
20. Diskuze + interpelace členů ZMě 

 
V diskuzi vystoupili: 

 
Ing. J. Chalupský – chtěl bych říct pochvalu k organizaci voleb. Je to velmi dobře zvládnuto. Vše 
proběhlo bez problémů. Chtěl bych tlumočit dotaz občana, zda bude dodržen termín zprovoznění 
Mlýnské ulice? Termín je do konce května.  
Ing. S. Mrvka - termín by měl být splněn.  
Mgr. O. Pumpr – v jaké fázi je analýza k rušení nočního klidu?  
Ing. S. Mrvka – analýza je připravena a bude předložena na dalším jednání ZMě.  

 
 

21. Závěr 
                                                                                                                                    

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

 
 
 
 
                                                                                   Ing. Stanislav   M r v k a 
                                                                                           starosta města 
 

 
 
Ověřovatelé:   MUDr. Michal Cihla              …………………………… 
 
                     datum ověření zápisu                                       …………………………… 
 
 

 
  Bc. Milan Urbanec     …………………………… 
 
                      datum ověření zápisu                                        .………………………….. 
 
 

 
 
 
 
Zapsala: I. Korandová 
V Jindřichově Hradci dne 29. května 2019 




