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      ZZ   ÁÁ   PP   II   SS   
 

z  8 .  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 6 .  č e r v 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.  
 

 
 
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: 
- MgA. Sabina Langerová - mluvčí 
- Ing. Jaroslav Chalupský 
- Radim Kvitský 

 
ověřovatele zápisu ve složení: 
- Petr Spatzierer 
- MUDr. Libor Žižka 

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

na usnesení souhlasilo 24 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 120/8Z/2019  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

návrhovou komisi ve složení: 

- MgA. Sabina Langerová - mluvčí 
- Ing. Jaroslav Chalupský 
- Radim Kvitský 
 

ověřovatele zápisu ve složení: 
- Petr Spatzierer 
- MUDr. Libor Žižka 

 
 
3. Schválení předloženého programu 
 
Materiál uvedl starosta města Ing. Stanislav Mrvka.  
 
Návrh na usnesení:  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 
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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: 121/8Z/2019  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
předložený program jednání 

 
 
4. Závěrečný účet Sdružení měst a obcí Bukovská voda za rok 2018 a Zpráva o činnosti 

dozorčí rady 
 
Materiál uvedl starosta města Ing. Stanislav Mrvka.  
 
K tomuto bodu se vyjádřili: 

JUDr. T. Vytiska – v zápise valné hromady je konstatováno, že náklady na reklamu jsou 550 tis. 
Kč. Z jakého důvodu 

Ing. S. Mrvka – nejsou to inzeráty, v TV či v novinách. Je to voda, kterou používají jednotlivé 
členské obce pro sbory dobrovolných hasičů, pro akce, které obce pořádají. A ta stáčená voda je 
vedena a hrazena z položky reklama. 
 
Návrh na usnesení:  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. bere na vědomí 

závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření Sdružení měst a obcí 
Bukovská voda, Týnská 292, Dolní Bukovsko, IČ 65050541, za rok 2018 

2. bere na vědomí 
zprávu dozorčí rady o činnosti dozorčí rady Sdružení měst a obcí Bukovská voda, Týnská 
292, Dolní Bukovsko, IČ 65050541, v roce 2018 

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

na usnesení souhlasilo 24 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 122/8Z/2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. bere na vědomí 
závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření Sdružení měst a obcí 
Bukovská voda, Týnská 292, Dolní Bukovsko, IČ 65050541, za rok 2018 

2. bere na vědomí 
zprávu dozorčí rady o činnosti dozorčí rady Sdružení měst a obcí Bukovská voda, Týnská 
292, Dolní Bukovsko, IČ 65050541, v roce 2018 

 
 
5. Analýza vlivu hostinských činností na stav veřejného pořádku ve městě 
 
Materiál uvedl starosta města Ing. Stanislav Mrvka.  
 
K tomuto bodu se vyjádřili: 

M. Petrů – nesouhlasí. OZV v našem městě není potřeba. Všechny provozovny tuto provozní dobu 
uvedenou ve vyhlášce dodržují, kromě jedné. Je to zásah do podnikání. Docházelo by ke zneužívání. 
Tato vyhláška nevyřeší, co máme předloženo v analýze. Pokud uzavřeme nějakou provozovnu, tak 
stejně nezamezíme tomu, že návštěvníci z provozoven budou dělat nepořádek ve městě. Toto je 
práce Městské policie. Více by se na toto měla soustředit. Vypadá to, že za všechno může hostinská 
činnost. To není v pořádku.  
JUDr. T. Vytiska – je možné jednat s Policií ČR, zda by nezvýšila počet kontrol v krizových 

obdobích. Samozřejmě, že je zájem podnikatelů, aby měli zisk. Ale také zájem obyvatel, aby nebyli 
rušeni v době nočního klidu. Pokusil by se jednat s Policií ČR.  
Ing. S. Mrvka – máme sepsanou dohodu o spolupráci. Policie ČR pomáhá při akcích např. 
Porcinkule, Pivní festival aj., ale nejsou schopni posílit hlídky každý pátek a sobotu. Jedná se o 
zvýšený dohled, ale jen do té doby, pokud nejsou potřeba někde jinde.  
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Ing. J. Chalupský – není to analýza, ale spíše podrobnější vysvětlení situace. Pokud vím, nedošlo 

k jednání s jednotlivými provozovateli. To by mělo být prvotní. Obecně si myslí, že vyhláška nic 

nevyřeší. Provozovatelé si pořádek umí zabezpečit. Úplně by stačila spolupráce s provozovateli. Není 
potřeba přijímat vyhlášku. Pořád platí noční klid a rušení nočního klidu. Pokud si pořádek umí 
zabezpečit provozovatel, tak to samé by měla udělat policie. S vyhláškou by počkal a řešil způsobem 
komunikace. 
Ing. S. Mrvka – Městská policie je schopná do 2-3 minut být na místě, ale pokud se z jedné 

provozovny vyřítí 40-50 lidí, tak 2 strážníci toho moc nesvedou. V inkriminovaných časech můžou 
být 2 hlídky, ale nemůžeme porušovat zákoník práce. Všechny přestupky jsou páchané ve velmi 
krátkém časovém sledu. Jde pouze o preventivní opatření. Vyhláška je jednou z možností. Jednal 
s podnikateli, kteří byli ochotni jednat. Majiteli JR baru, Bowlingu. S časy nemají problém. Všichni 
mají stejná práva (jedni se bavit, druzí odpočívat a spát). Měli by si všichni vycházet vstříc.  
Mgr. O. Pumpr – předložený materiál není analýza. 3 hodinou a 24 hod se nezmění vůbec nic. 
Chybí mi názory těch, kterých se to týká – provozovatelů, co sídlí v centru, či i těch, co vlastní 

provozovnu i mimo centrum. Není ani pohled Policie ČR. Abychom se mohli rozhodnout, chybí názory 
všech stran. Plán regulace v Českých Budějovicích (čte článek z novin z 15. 5. 2019).  
Ing. S. Mrvka – s provozovatelem Bowlingu jsme se domluvili přesně na těch věcech, co jste řekl. 
Provozovatelé musí chtít jednat.  
Ing. J. Chalupský – já jako podnikatel mám zkušenost, jak radnice jedná s podnikateli. Radnice 

nemá zájem jednat. Několikrát jsme oslovili radnici, ale bez odpovědi. Nevěřím tomu, že podnikatelé 
nechtějí jednat. Je to o komunikaci.  Pokud zavedeme „policejní“ hodinu, tak z podniků se vyvalí 

všichni návštěvníci. Tím též situaci nepomůžeme. Pokud bydlím v centru, tak s hlukem musím 
počítat. Vše má své pozitiva a negativa. Těžko se z centra udělá klidová zóna.  
Ing. S. Mrvka – mě tu vadí jedna věc, že starosta, či radní chtějí zamezit podnikání. Bylo určeno 
zpracovat materiál, jaké je možné řešení. V J. Hradci jsou 2 provozovny, které jsou nositeli velkých 
problémů.  
Mgr. L. Müller – co se týká jednání s Policií ČR – nemá kapacity na to, aby poskytli služby, které 

situace vyžaduje. Cílem vyhlášky je, aby návštěvníci po zavření provozoven šli domů a nenarušovali 
pořádek. V současné době máme 18 strážníků, zajišťujeme nepřetržitý výkon služby, ale nejsme 
schopni navýšit počet hlídek.  
JUDr. T. Vytiska – pokud nemáme kapacitu, tak na co Policii ČR a Městkou policii máme? Pokud 
nejsou schopni zasahovat, tak ji zrušme. Jaký problém je, aby se PČR a MěPo domluvili a jeli 
najednou. Aby na místě byly aspoň 2 hlídky. 
Ing. S. Mrvka – přestupkové činnosti jsou krátkodobé. Řešením by bylo, aby na náměstí či 

v blízkosti inkriminovaných míst byla stálá hlídka. Ale pokud mají na starosti celé město a místní 
části, tak nemůžou být všude. 

M. Urbanec – pokud mohu mluvit jménem PČR. Je úzká spolupráce PČR a MěPo. Aby jedna hlídka 
mohla celou noc stát na jednom místě, to není možné. Problém vnímáme a je to v řešení. Zaměřil by 
se na provozovatele a odpovědnost přenesl na ně.  
Mgr. O. Pumpr – kdo přišel na to, že před každou provozovnou by měla být 2členná hlídka. V době 
mých studentských let, chodili pochůzkáři. Policisté chodili městem a nepamatuji si, že by před nimi 

někdo něco provedl. Pokud by se zrušila MěPo, tak by to musela převzít PČR. Co je lepší? Dohodnout 
se a spolupracovat a dojít ke společnému cíli. Máme planetárium za 50 mil. Kč a současně tvrdíme, 
že nemáme prostředky na zabezpečení veřejného pořádku.  
Ing. J. Chalupský – návrhy jsou, že nejsou kapacity, potřebujeme 500 tis. Kč na kamerový systém. 
Pokud by strážníci chodili v ulicích, tak se nebudou dělat tolik výtržnosti.  
 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení po jednotlivých bodech.  
 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. bere na vědomí 
Analýzu vlivu hostinských činností na stav veřejného pořádku ve městě Jindřichův Hradec ze 

dne 11. 4. 2019 
 
S předloženým návrhem na usnesení souhlasilo 17 členů ZMě, proti 4 členové ZMě a 3 
členové ZMě se zdrželi. 
 

2. schvaluje 
1. přípravu obecně závazné vyhlášky v oblasti zabezpečení veřejného pořádku týkající se 

regulace provozní doby hostinských zařízení s těmito parametry: 
- ukončení provozní doby nejpozději ve 24:00 hodin ve dnech neděle až čtvrtek, a nejpozději 
v 03:00 hodin následujícího dne ve dnech pátek, sobota a ve dnech, po nichž následuje 
státní či ostatní svátek ve smyslu příslušného právního předpisu 
- provozní doba bude regulována v konkrétně vymezených lokalitách na území města, kde se 
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ve zvýšené míře vyskytuje narušování nočního klidu v souvislosti s provozem hostinských 

zařízení 

 
S předloženým návrhem na usnesení souhlasilo 8 členů ZMě, proti 8 členů ZMě a 8 členů 

ZMě se zdrželo. NÁVRH NEBYL SCHVÁLEN. 
 

3. schvaluje    
přípravu realizace posílení a optimalizace kamerového systému v rámci exponovaných míst, 
a to v souladu s Opatřením č. 5.1 Plánu prevence kriminality města Jindřichův Hradec 2019 - 
2023  

 

S předloženým návrhem na usnesení souhlasilo 15 členů ZMě, proti 3 členové ZMě a 6 
členů ZMě se zdrželo.  
 

4. schvaluje 
přípravu navýšení počtu strážníků včetně návrhu na finanční krytí z rozpočtu města 

 
S předloženým návrhem na usnesení souhlasilo 21 členů ZMě a 3 členové ZMě se zdrželi. 

 

Usnesení číslo: 123/8Z/2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. bere na vědomí 
Analýzu vlivu hostinských činností na stav veřejného pořádku ve městě Jindřichův Hradec ze 
dne 11. 4. 2019 

2. schvaluje    
přípravu realizace posílení a optimalizace kamerového systému v rámci exponovaných míst, 
a to v souladu s Opatřením č. 5.1 Plánu prevence kriminality města Jindřichův Hradec 2019 - 
2023  

3. schvaluje 
přípravu navýšení počtu strážníků včetně návrhu na finanční krytí z rozpočtu města 

 
 
6. Rozpočtová opatření schválená radou města 
 
Materiál uvedla místostarostka města Ing. Magda Blížilová.  

 
V 16:57 hod opustil jednání Doc. RNDr. J. Pokorný, CSc. Přítomno 23 členů ZMě. 

 
K tomuto bodu se vyjádřili: 
JUDr. T. Vytiska – RO č. 29/2019 městské slavnosti. Navýšení o 170 tis. Kč. To se nevědělo 
dopředu, že to bude stát tolik?  
Bc. R. Staněk – pokud se plánují akce s takovým předstihem, plánují se od září-října. Je náročné 
dát dramaturgii dohromady, některé kapely odřekly účast, šly nahoru náklady honorářů, stavby 
podia, osvětlení. Byla navýšena pouze tato položka. 

 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. bere na vědomí 
rozpočtová opatření č. 23, 24, 25, 27, 28, 29, 32 a 33/2019, která schválila Rada města 

Jindřichův Hradec. 
 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 20členů ZMě, proti 1 člen ZMě, 2 členové ZMě se zdrželi a 1 člen 
ZMě nehlasoval. 
 
Usnesení číslo: 124/8Z/2019  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. bere na vědomí 
rozpočtová opatření č. 23, 24, 25, 27, 28, 29, 32 a 33/2019, která schválila Rada města 
Jindřichův Hradec. 
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7. Návrh rozpočtového opatření č. 26/2019 - Stavební úpravy hygienického zařízení 

Tyršův stadion 

 
Materiál uvedl starosta města Ing. Stanislav Mrvka. 
 
V 16:59 hod opustil jednání MUDr. J. Rytíř. Přítomno 22 členů ZMě. V 17:02 hod se dostavil na 
jednání ZMě MUDr. J. Rytíř. Přítomno 23 členů ZMě. V 17:04 hod se dostavil na jednání ZMě Doc. 

RNDr. J. Pokorný, CSc. Přítomno 24 členů ZMě. V 17:06 hod opustil jednání ZMě MUDr. M. Cihla. 
Přítomno 23 členů ZMě. V 17:07 hod se dostavil na jednání ZMě MUDr. M. Cihla. Přítomno 24 členů 
ZMě. 
 
K tomuto bodu se vyjádřili:  
MUDr. J. Kopřiva – ve sportovní komisi jsme dostali za úkol vyřešit koncepci Tyršova stadionu jako 
celek. Připadá mi nelogické investovat nemalou finanční částku na rekonstrukci hygienického 

zařízení, když není projekt na celkový prostor. Není dobrá investice. Na tomto prostranství se koná 1 
akce za rok a vždy se to nějak vyřešilo.  
Ing. S. Mrvka – je třeba si uvědomit jednu věc. Hygiena nikdy městu nedovolí provozovat toto 
zařízení v současném stavu.  
O. Kinšt – jak Slovan, či Sokol, když dělal sportovní akce, tak to bylo dostatečně zabezpečeno. Když 

byly společenské akce (cirkus, porcinkule), nájemci si to zajistili vlastními prostředky. Měli bychom 
řešit sportoviště, které máme v centru města. Jedinečný prostor. 

M. Petrů – též si myslím, že to nemá smysl opravovat takovou investicí. A budou otevřeny pouze na 
velké akce (př. porcinkule). Vše by se mělo dělat komplexně. Za 2 roky, až bude hotová koncepce, 
tak budou překážet a budou muset se zbořit.  
Ing. S. Mrvka – může se to brát jako podpora podnikání. Mohou se pronajmout.  
M. Petrů – kvituje, že chcete podpořit podnikání, ale nevím, zda je dobré zafinancovat toalety. 
Potřebují jinou podporu ze strany města. 

JUDr. T. Vytiska – 1,2 mil. Kč. je nemalá částka. Je třeba záležitost zpracovat koncepčně celý 
areál. Je předkládána jednotlivost. My to teď odsouhlasíme, postavíme a za 2-3 roky budeme bourat, 
protože nebude zapadat do koncepce celého areálu. Je to zbytečné.  
 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
provedení rozpočtového opatření č. 26/2019 takto: 

- v ORJ 40 odbor rozvoje, Oddíl Sportovní zařízení v majetku obce se zařazuje položka 
Stavební úpravy hygienického zařízení Tyršův stadion částkou 1 500 000 Kč, 
- ORJ 41 odbor finanční, nespecifikovaná rezerva - snížení o částku 1 500 000 Kč. 

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

na usnesení souhlasilo 7 členů ZMě, proti 10 členů ZMě a 7 členů ZMě se zdrželo. 

NEBYLO PŘIJATO ŽÁDNÉ USNESENÍ. 
 
 

8. Návrh rozpočtového opatření č. 30/2019 - Obnova veřejného osvětlení na sídlišti 
Vajgar, Jindřichův Hradec 
 
Materiál uvedl starosta města Ing. Stanislav Mrvka. 
 
V 17:12 hod opustil jednání Bc. R. Staněk a Mgr. O Pumpr. Přítomno 22 členů ZMě. V 17:15 hod se 

dostavili na jednání ZMě Bc. R. Staněk a Mgr. O Pumpr. Přítomno 24 členů ZMě. 
 

K tomuto bodu se vyjádřili: 
Ing. J. Chalupský – jsem určitě pro tuto akci. Je potřeba ale vybrat technologii, aby to dobře 
fungovalo.  
Ing. S. Mrvka – zde nelze moc improvizovat. Musí to dělat firma s certifikátem. Musíme plnit 
podmínky dotačního programu, provést příslušná výběrová řízení.  

 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
provedení rozpočtového opatření č. 30/2019 v ORJ 40 takto: 
- Oddíl Ostatní záležitosti pozemních komunikací a silniční dopravy, položka Chodník Dolní 
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Radouň - snížení o částku 2 700 000 Kč. 

- Oddíl Komunální služby a rozvoj j.n., položka Obnova VO na sídliště Vajgar - zvýšení o 

částku 3 700 000 Kč,  
- Oddíl Komunální služby a rozvoj j.n., položka Úprava VO na sídlišti Hvězdárna - snížení o 
částku 1 000 000 Kč. 

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

na usnesení souhlasilo 24 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 125/8Z/2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
provedení rozpočtového opatření č. 30/2019 v ORJ 40 takto: 

- Oddíl Ostatní záležitosti pozemních komunikací a silniční dopravy, položka Chodník Dolní 
Radouň - snížení o částku 2 700 000 Kč. 
- Oddíl Komunální služby a rozvoj j.n., položka Obnova VO na sídliště Vajgar - zvýšení o 
částku 3 700 000 Kč,  
- Oddíl Komunální služby a rozvoj j.n., položka Úprava VO na sídlišti Hvězdárna - snížení o 

částku 1 000 000 Kč. 
 

 
9. Návrh rozpočtového opatření č. 31/2019 - Dodávka WC modulu ulice Pravdova 
 
Materiál uvedl starosta města Ing. Stanislav Mrvka. 
 
Návrh na usnesení:  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
provedení rozpočtového opatření č. 31/2019 takto: 
- v ORJ 40 odbor rozvoje, Oddíl Komunální služby a rozvoj j.n.. se zařazuje položka Dodávka 
WC modulu pro terminál Pravdova VLD a MHD částkou 1 600 000 Kč, 
- v ORJ 41 odbor finanční, nespecifikovaná rezerva - snížení o částku 1 600 000 Kč. 

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

na usnesení souhlasilo 24 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 126/8Z/2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
provedení rozpočtového opatření č. 31/2019 takto: 
- v ORJ 40 odbor rozvoje, Oddíl Komunální služby a rozvoj j.n.. se zařazuje položka Dodávka 
WC modulu pro terminál Pravdova VLD a MHD částkou 1 600 000 Kč, 
- v ORJ 41 odbor finanční, nespecifikovaná rezerva - snížení o částku 1 600 000 Kč. 

 

 
10. Rozpočtový závazek na rok 2020 - Zpracování PD - Rekonstrukce ulice Janderova 
 
Materiál uvedl starosta města Ing. Stanislav Mrvka. 
 
V 17:21 hod opustil jednání ZMě MUDr. J. Rytíř. Přítomno 23 členů ZMě. V 17:22 hod se dostavil na 
jednání ZMě MUDr. J. Rytíř. Přítomno 24 členů ZMě. V 17:24 hod opustil jednání ZMě MUDr. L. 

Žižka. Přítomno 23 členů ZMě. V 17:27 hod opustil jednání ZMě P. Spatzierer. Přítomno 22 členů 
ZMě. V 17:29 hod se dostavil na jednání ZMě P. Spatzierer. Přítomno 24 členů ZMě. 
 
K tomuto bodu se vyjádřili: 
O. Kinšt – v současné době se řeší akce jednotlivě, bez ucelené koncepce. Je nějaká rámcová vize? 
Ing. S. Mrvka – koncepce existuje. Koncepce dopravy je k dispozici. Jsou tam vytyčené prostory, 
které by se měly řešit z hlediska dopravního pohledu.  

Mgr. O. Pumpr – kde by mělo být podélné stání? 
Ing. S. Mrvka – dáváme do požadavků projektantovi, zda by mohlo být umístěno podélné stání. 
Mgr. O. Pumpr – mělo by to být v místech na úkor parku. 
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Ing. J. Chalupský – určitě je dobré usilovat o majetek. Neznám koncepci dopravy. Co uděláme 

s pozemkem, měla by být širší koncepce. Projektant bude něco projektovat, ale my nevíme zadání. 

Mohlo by se zjistit, že parkovací místa nejsou potřeba. Měl by být pohled na celou lokalitu. 
JUDr. T. Vytiska – celý materiál je o tom, že se předělá komunikace, rozšíří se na úkor parku. Park 
bychom neměli omezovat ani prostorově. Parkovací místa se dají udělat na jiných místech 
v docházkové vzdálenosti.  
Ing. S. Mrvka – jedná se asi pouze o 1 metr posunutí chodníku. Koncepce dopravy popsala 

problematická místa v J. Hradci. Neřeší stavební záležitosti. Nicméně zadat projekt na jednu velkou 
širokou oblast, na čtvrť města, nevím, nemůžu mluvit za projektanty.  
Doc. RNDr. J. Pokorný, CSc. – tento materiál úzce souvisí s dvoupodlažním parkovištěm. Též 
souhlasí s uceleným projektem.  
Ing. S. Mrvka – jaké firmy budou pracovat na zakázkách? 
V. Krampera – u ulice Janderova WAY project, u dvoupodlažního parkoviště JPS J. Hradec, ale 
subdodávka WAY project, takže stejní projektanti. 

 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

zařazení akce Zpracování PD - Rekonstrukce ulice Janderova do rozpočtu města roku 2020 a 
její financování v částce cca 400 tis. Kč 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 15 členů ZMě, 1 člen ZMě byl proti a 8 členů ZMě se zdrželo.  
 
Usnesení číslo: 127/8Z/2019  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

zařazení akce Zpracování PD - Rekonstrukce ulice Janderova do rozpočtu města roku 2020 a 
její financování v částce cca 400 tis. Kč 

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

Husova 
 

Materiál uvedl starosta města Ing. Stanislav Mrvka. 
 
K tomuto bodu se vyjádřili: 
Ing. J. Chalupský – zastupitelé vyjádřili svůj názor na minulém zasedání a řekli jsme své 
požadavky. Od té doby se nic zásadního nezměnilo a materiál je předkládán ve stejném znění.  

Ing. S. Mrvka – je třeba mít usnesení, buď kladné, nebo záporné. Nebylo žádné rozhodnutí. Buď 
musíme zrušit výběrové řízení, či podepsat smlouvu.  
O. Kinšt – v důvodové zprávě je zvýrazněna věta, vyznívá to nátlakem. 
V. Krampera – to rozhodně není nátlak, ale praktická věc. Pokud nedojde ke schválení některého ze 
stupňů, tak smlouva se musí vypovědět.  
Mgr. O. Pumpr – pokud na minulém zasedání jsme neschválili kladné usnesení, tak se smlouva 

podepsat nemůže.  
Ing. S. Mrvka – nebylo přijato žádné usnesení. Měl být předložen protinávrh – neschvaluje.  
JUDr. T. Vytiska – vracet se k tomu je zbytečné. Návrh neprošel a tak se smlouva podepsat 
nemůže. Argumentovat stanoviskem ministerstva je možné, ale je k ničemu nesmysl. Povolaný je 
soud. Pokud ZMě neschválilo, tak starosta smlouvu podepsat nemůže.  
 
Návrh na usnesení:  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
zařazení akce Zpracování PD - Dvoupodlažní 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 9 členů ZMě, proti 12 členů ZMě a 3 členové ZMě se zdrželi.  
 

NEBYLO PŘIJATO ŽÁDNÉ USNESENÍ. 
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12. Poskytnutí finančních dotací z Dotačního programu města na podporu obnovy 
kulturního dědictví 
 
Materiál uvedl starosta města Ing. Stanislav Mrvka. 
 

V 17:48 hod opustil jednání ZMě Bc. R. Staněk. Přítomno 23 členů ZMě. V 17:49 hod se dostavil na 
jednání Bc. R. Staněk. Přítomno 24 členů ZMě. 
 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

poskytnutí finanční dotace paní P. P., trvale bytem xxx, Praha 10 Záběhlice, na opravu a 
nátěr fasády domu č.p. 182/I Dobrovského náměstí ve výši 69 tis. Kč 

2. schvaluje 
poskytnutí finanční dotace Ing. A. G., trvale bytem Otín 86, Jindřichův Hradec, na opravu 
hradební zdi na pozemcích p.č. 109/2 a 110/2 v k.ú. Jindřichův Hradec (Nábřeží Ladislava 

Stehny) ve výši 220 tis. Kč 
3. schvaluje 

poskytnutí finanční dotace společnosti INVESTSERVIS CZ s.r.o. se sídlem Otín 86, Jindřichův 
Hradec, IČ 28114817, na opravu římsy domu č.p. 158/I náměstí Míru ve výši 55 tis. Kč 

4. schvaluje 
uzavření smluv o poskytnutí dotace dle schváleného vzoru s příjemci dotace dle bodů 1, 2 a 
3 

 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 24 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 128/8Z/2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

poskytnutí finanční dotace paní P. P., trvale bytem xxx, Praha 10 Záběhlice, na opravu a 
nátěr fasády domu č.p. 182/I Dobrovského náměstí ve výši 69 tis. Kč 

2. schvaluje 
poskytnutí finanční dotace Ing. A. G., trvale bytem Otín 86, Jindřichův Hradec, na opravu 
hradební zdi na pozemcích p.č. 109/2 a 110/2 v k.ú. Jindřichův Hradec (Nábřeží Ladislava 
Stehny) ve výši 220 tis. Kč 

3. schvaluje 

poskytnutí finanční dotace společnosti INVESTSERVIS CZ s.r.o. se sídlem Otín 86, Jindřichův 
Hradec, IČ 28114817, na opravu římsy domu č.p. 158/I náměstí Míru ve výši 55 tis. Kč 

4. schvaluje 
uzavření smluv o poskytnutí dotace dle schváleného vzoru s příjemci dotace dle bodů 1, 2 a 
3 

 

13. Zřízení příspěvkové organizace města Jindřichův Hradec - záměr 
 
Materiál uvedl starosta města Ing. Stanislav Mrvka. 
 
V 17:50 hod opustila jednání ZMě M. Petrů. Přítomno 23 členů ZMě. V 17:52 hod se dostavila na 
jednání ZMě M. Petrů. Přítomno 24 členů ZMě. V 17:58 hod opustil jednání ZMě JUDr. T. Vytiska. 
Přítomno 23 členů ZMě. V 18:00 hod se dostavil na jednání ZMě JUDr. T. Vytiska. Přítomno 24 členů 

ZMě. V 18:05 hod opustil jednání Mgr. V. Burian. Přítomno 23 členů ZMě. V 18:08 hod opustil 
jednání ZMě MUDr. L. Žižka. Přítomno 22 členů ZMě. V 18:10 hod se dostavil na jednání ZMě MUDr. 
L. Žižka. Přítomno 23 členů ZMě. V 18:11 hod se dostavil na jednání ZMě Mgr. V. Burian. Přítomno 
24 členů ZMě. 
 
K tomuto bodu se vyjádřili: 
MUDr. J. Rytíř – na tak malou instituci není třeba zřizovat novou organizaci. Dovoluji si předložit 

protinávrh. Navrhuje sloučit příspěvkové organizace (DG, MF a MOM a Hvězdárnu). Vedl by je jeden 
management formou příspěvkové organizace. 
Bc. R. Staněk – souhlasím s transformací o.p.s. ten projekt o. p. s. vznikl hlavně z důvodu toho, 
aby se objekt zrekonstruoval. To se podařilo na výbornou. Přikláním se k názoru, aby DG se 
přestěhoval do budovy MF a MOM. To by potom byla úspora.  
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Ing. M. Blížilová – DDM o tento objekt neprojevila zájem, tak to má město na starost. 

Nejekonomičtější je zřídit jednu organizaci, která bude zaštiťovat všechny 3 organizace.  

Ing. S. Mrvka – dnešní materiál neříká nic o personálním obsazení, či vedení. Materiál má 
odpovědět, jaká bude zvolena forma, aby mohly být učiněny právní kroky.  
M. Petrů – z jakého důvodu bychom DG stěhovali do MF a MOM a co se zamýšlí s budovou DG?  
Ing. S. Mrvka – na 8 let je smlouva s MK ČR. Objekt je ve výpůjčce.  
JUDr. T. Vytiska – myslím, že to bude stát více peněz. Materiály jsou předčasné a je potřeba 

vypracovat kvalitní materiál se všemi klady a zápory.  
Ing. S. Mrvka – materiál nemohl být připraven, nevědělo se, že klub ANO 2011 připraví protinávrh.  
Bc. R. Staněk – hlavním důvodem přestěhování DG do MF a MOM je, že objekt nepatří městu.  
Ing. J. Chalupský – každá organizace v zásadě natahuje ruku a každý rok potřebuje pomoc. Lidé 
se snaží, aby to tak nějak fungovalo. Zabezpečit provoz. Sloučit náklady a zajišťovat jen provoz, tak 
nebude extrémní ušetření. Sloučení institucí je rozumné řešení. Ze stávajícího personálního obsazení 
zajistit organizaci.  

MUDr. J. Rytíř – je to návrh poslaneckého klubu ANO 2011, nechceme nikoho propouštět. Je to 
jedna z možností. 
Mgr. V. Prokýšek – kolem hvězdárny jsou kvalitní lidé, odborníci a mohou městu pomoct. Spojovat 
gobelíny s dalekohledem mi připadá divné.  
Ing. M. Blížilová – vysvětluje doplnění přílohy.  

 
Protinávrh:  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1.  schvaluje 
záměr provozování hvězdárny a planetária v Jindřichově Hradci městem Jindřichův Hradec 
formou příspěvkové organizace 

2.  schvaluje 

záměr změny právní formy Domu gobelínů, kulturních tradic a řemesel o.p.s. a Muzea 
fotografie a moderních obrazových médií o.p.s. z obecně prospěšné společnosti na 
příspěvkovou organizaci 

3.  schvaluje 
zřízení nové příspěvkové organizace za účelem poskytování odpovídajících služeb a 
provozování hvězdárny a planetária, Domu gobelínů a Muzea fotografie a moderních 
obrazových médií  

4.  ukládá 
právnímu oddělení připravit příslušné listiny, dokumenty a činit právní kroky vedoucí k 

realizaci bodu 3 tohoto usnesení 
 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém protinávrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 22 členů ZMě a 2 členové ZMě se zdrželi. 
 

Usnesení číslo: 129/8Z/2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1.  schvaluje 
záměr provozování hvězdárny a planetária v Jindřichově Hradci městem Jindřichův Hradec 
formou příspěvkové organizace 

2.  schvaluje 
záměr změny právní formy Domu gobelínů, kulturních tradic a řemesel o.p.s. a Muzea 
fotografie a moderních obrazových médií o.p.s. z obecně prospěšné společnosti na 
příspěvkovou organizaci 

3.  schvaluje 
zřízení nové příspěvkové organizace za účelem poskytování odpovídajících služeb a 
provozování hvězdárny a planetária, Domu gobelínů a Muzea fotografie a moderních 

obrazových médií  
4.  ukládá 

právnímu oddělení připravit příslušné listiny, dokumenty a činit právní kroky vedoucí k 
realizaci bodu 3 tohoto usnesení 

 
 
14. Směna pozemku p. č. 1078/52 ost. plocha za pozemek p. č. 1078/51, ost. plocha, vše 

k. ú. Otín u J. Hradce - realizace 
 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk.  
 
V 18:23 hod opustil jednání MUDr. T. Vyhlídka. Přítomno 23 členů ZMě. 
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Návrh na usnesení:  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
směnu pozemku 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 J. a V. V., bytem xxx, Jindřichův Hradec s tím, že rozdíl vzájemně 
směňovaných pozemků ve výši 1100,-- Kč bude městu dorovnán do 30-ti dnů od podpisu 
směnné smlouvy.  
Směnná smlouva a dohoda o zániku služebnosti bude uzavřena dle předloženého návrhu. 

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

na usnesení souhlasilo 23 členů ZMě. 
 
 
Usnesení číslo: 130/8Z/2019  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

směnu pozemku 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 J. a V. V., bytem xxx, Jindřichův Hradec s tím, že rozdíl vzájemně 
směňovaných pozemků ve výši 1100,-- Kč bude městu dorovnán do 30-ti dnů od podpisu 
směnné smlouvy.  

Směnná smlouva a dohoda o zániku služebnosti bude uzavřena dle předloženého návrhu. 
 
 
 
15. Směna pozemků v k.ú. Dolní Radouň - realizace záměru 
 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk.  

 
Návrh na usnesení:  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
směnu dílu „d“ o výměře 35 m², odděleného geometrickým plánem č. 478-37/2019 z 
pozemku p.č. 1792/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, ve vlastnictví města Jindřichův 

Hradec za díl „a“ o výměře 20 m², oddělený geometrickým plánem č. 478-37/2019 z 
pozemku p.č. st. 39, zastavěná plocha a nádvoří ve vlastnictví p. R. Š., bytem xxx a za díl 
„b“ o výměře 15 m², oddělený geometrickým plánem č. 478-37/2019 z pozemku p.č. 772/3, 
ostatní plocha, manipulační plocha, v SJM manž. Š., bytem xxx 
Směna vzájemně směňovaných pozemků bude realizována bez finančního vyrovnání. 
Smlouva bude uzavřena dle předloženého návrhu. 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 23 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 131/8Z/2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
směnu dílu „d“ o výměře 35 m², odděleného geometrickým plánem č. 478-37/2019 z 
pozemku p.č. 1792/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, ve vlastnictví města Jindřichův 
Hradec za díl „a“ o výměře 20 m², oddělený geometrickým plánem č. 478-37/2019 z 
pozemku p.č. st. 39, zastavěná plocha a nádvoří ve vlastnictví p. R. Š., bytem xxx a za díl 
„b“ o výměře 15 m², oddělený geometrickým plánem č. 478-37/2019 z pozemku p.č. 772/3, 
ostatní plocha, manipulační plocha, v SJM manž. Š., bytem xxx  

Směna vzájemně směňovaných pozemků bude realizována bez finančního vyrovnání. 
Smlouva bude uzavřena dle předloženého návrhu. 
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16. Prodej pozemku p. č. st.72 k. ú. Horní Žďár - realizace 

 

Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk.  
 
V 18:24 hod se dostavil na jednání ZMě MUDr. T. Vyhlídka. Přítomno 24 členů ZMě. V 18:25 hod 
opustil jednání ZMě MUDr. J. Rytíř. Přítomno 23 členů ZMě. V 18:27 hod se dostavil na jednání ZMě 
MUDr. J. Rytíř. Přítomno 24 členů ZMě.  

 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
prodej pozemku p. č. st.72 zast. plocha a nádvoří o výměře 32 m2, obec Jindřichův Hradec, 
k. ú. Horní Žďár u J. Hradce panu V. Š., xxx, Bechyně za kupní cenu 11 460,-- Kč. 

Kupní smlouva bude uzavřena dle schváleného vzoru. 
 
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: 132/8Z/2019  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

prodej pozemku p. č. st.72 zast. plocha a nádvoří o výměře 32 m2, obec Jindřichův Hradec, 
k. ú. Horní Žďár u J. Hradce panu V. Š., xxx, Bechyně za kupní cenu 11 460,-- Kč. 
Kupní smlouva bude uzavřena dle schváleného vzoru. 

 

 
17. Prodej pozemku p.č. 1849/15 v k.ú. Dolní Radouň - záměr 
 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk.  
 
Návrh na usnesení:  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. neschvaluje 

záměr prodat část pozemku p.č. 1849/15, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře cca 140 m2, 
v k.ú. Dolní Radouň, obec Jindřichův Hradec. 

 
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: 133/8Z/2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. neschvaluje 
záměr prodat část pozemku p.č. 1849/15, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře cca 140 m2, 

v k.ú. Dolní Radouň, obec Jindřichův Hradec. 
 
 
18. Prodej nově vzniklých pozemků p.č. st.229,st.230, 245/12,245/13,245/14 a zřízení 
služebnosti v p.č. 245/7 k.ú. Dolní Skrýchov - záměr 
 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk.  

 
K tomuto bodu se vyjádřili: 
JUDr. T. Vytiska – podivuje se nad znaleckým posudkem.  
B. Slavíková – posudek vypracoval p. Kuchyňka. Cena je tak daná.  
 
Návrh na usnesení:  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

záměr prodat nově vzniklé pozemky zaměřené geometrickým plánem č. 355-131/2018 
p.č.st.229, zastavěná plocha, o výměře 4 m2, p.č.st.230, zastavěná plocha, o výměře 4 m2, 
p.č. 245/12, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 44 m2, p.č. 245/13, ostatní 
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plocha, ostatní komunikace, o výměře 3 m2, p.č. 245/14, ostatní plocha, ostatní 

komunikace, o výměře 3 m2, vše k.ú. Dolní Skrýchov, obec Jindřichův Hradec, panu Jakubu 

Adamovi, bytem Dolní Skrýchov čp. 33, Jindřichův Hradec za těchto podmínek: 
- za celkovou kupní cenu 19.200,- Kč včetně DPH 
- do vlastnictví pana Jakuba Adama bude převedena část nefunkční dešťové kanalizace 
umístěné mezi bodem 288-2780 a bodem 288-256, na které je umístěna čelní stěna 
přístavby a oplocení 

- 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 23 členů ZMě a 1 člen ZMě se zdržel.  
 
Usnesení číslo: 134/8Z/2019  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
záměr prodat nově vzniklé pozemky zaměřené geometrickým plánem č. 355-131/2018 
p.č.st.229, zastavěná plocha, o výměře 4 m2, p.č.st.230, zastavěná plocha, o výměře 4 m2, 
p.č. 245/12, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 44 m2, p.č. 245/13, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, o výměře 3 m2, p.č. 245/14, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 3 m2, vše k.ú. Dolní Skrýchov, obec Jindřichův Hradec, panu J. A., 

bytem xxx, Jindřichův Hradec za těchto podmínek: 
- za celkovou kupní cenu 19.200,- Kč včetně DPH 
- do vlastnictví pana Jakuba Adama bude převedena část nefunkční dešťové kanalizace 
umístěné mezi bodem 288-2780 a bodem 288-256, na které je umístěna čelní stěna 
přístavby a oplocení 
- 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 

 
 

19. Prodej části pozemku p. č. 1788, k. ú. Dolní Radouň - záměr 
 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk.  
 
Návrh na usnesení:  
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
záměr prodat část pozemku p. č. 1788, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře cca 41 
m2, obec Jindřichův Hradec, k. ú. Dolní Radouň do podílového spoluvlastnictví V. H., bytem 
xxx, Jindřichův Hradec a F. H.i, bytem xxx, Ledenice, za těchto podmínek: 
- kupní cena 302,-- Kč/m2 
- 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 
- kupní cena bude uhrazena do 30-ti dnů od uzavření kupní smlouvy 
- prodávající má právo od smlouvy odstoupit v případě, že kupní cena a náklady se smlouvou 
spojené nebudou uhrazeny včas a řádně 
 
- žadatel uhradí veškeré náklady se smlouvou spojené 

 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 24 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 135/8Z/2019  
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Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

záměr prodat část pozemku p. č. 1788, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře cca 41 
m2, obec Jindřichův Hradec, k. ú. Dolní Radouň do podílového spoluvlastnictví V. H., bytem 
xxx, Jindřichův Hradec a F. H.i, bytem xxx, Ledenice, za těchto podmínek: 
- kupní cena 302,-- Kč/m2 
- 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 
- kupní cena bude uhrazena do 30-ti dnů od uzavření kupní smlouvy 
- prodávající má právo od smlouvy odstoupit v případě, že kupní cena a náklady se smlouvou 
spojené nebudou uhrazeny včas a řádně 
 
- žadatel uhradí veškeré náklady se smlouvou spojené 

 
 
20. Prodej části pozemku p.č. 118/9, obec J. Hradec, k.ú. H. Žďár u J. Hradce - záměr 
 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk.  

 
Návrh na usnesení:  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. neschvaluje 
přijetí záměru prodat část pozemku p.č. 118/9, obec Jindřichův Hradec, k.ú. Horní Žďár u 
Jindřichova Hradce. 

 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 21 členů ZMě a 3 členové ZMě se zdrželi. 
 
Usnesení číslo: 136/8Z/2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. neschvaluje 

přijetí záměru prodat část pozemku p.č. 118/9, obec Jindřichův Hradec, k.ú. Horní Žďár u 
Jindřichova Hradce. 

 
 
21. Majetkoprávní vypořádání stavby "Cyklistické propojení Rezkova ul. - Dolní Skrýchov" 
- ČD a.s. 
 

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

1. schvaluje 

koupi pozemků zaměřených geometrickým plánem č. 4994-1/2018  
- p.č. 4209/13, ost. plocha, jiná plocha, o výměře 70 m2, 
- p.č. 4209/14, ost. plocha, jiná plocha, o výměře 25 m2, 
- p.č. 4225/18, ost. plocha, jiná plocha, o výměře 1148 m2, 
- p.č. 4225/19, ost. plocha, jiná plocha, o výměře 205 m2, 
- p.č. 4225/20, ost. plocha, jiná plocha, o výměře 96 m2, 
- p.č. 4239, ost.plocha, jiná plocha, o výměře 916 m2, 

- p.č. 4335/35, ost. plocha, jiná plocha, o výměře 436 m2, 
- p.č. 4335/36, ost. plocha, jiná plocha, o výměře 986 m2, 
- p.č. 4335/37, ost. plocha, jiná plocha, o výměře 50 m2, 
- p.č. 4335/38, ost. plocha, jiná plocha, o výměře 598 m2, 
- p.č. 4335/39, ost. plocha, jiná plocha, o výměře 124 m2, 
- p.č. 4335/40, ost. plocha, jiná plocha, o výměře 423 m2  
vše obec i k.ú. Jindřichův Hradec od Českých drah a.s., Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 

Nové Město, 110 00 Praha za nabízenou kupní cenu 740.000,- Kč. 
 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 24 členů ZMě. 
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Usnesení číslo: 137/8Z/2019  

 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

koupi pozemků zaměřených geometrickým plánem č. 4994-1/2018  
- p.č. 4209/13, ost. plocha, jiná plocha, o výměře 70 m2, 
- p.č. 4209/14, ost. plocha, jiná plocha, o výměře 25 m2, 

- p.č. 4225/18, ost. plocha, jiná plocha, o výměře 1148 m2, 
- p.č. 4225/19, ost. plocha, jiná plocha, o výměře 205 m2, 
- p.č. 4225/20, ost. plocha, jiná plocha, o výměře 96 m2, 
- p.č. 4239, ost.plocha, jiná plocha, o výměře 916 m2, 
- p.č. 4335/35, ost. plocha, jiná plocha, o výměře 436 m2, 
- p.č. 4335/36, ost. plocha, jiná plocha, o výměře 986 m2, 
- p.č. 4335/37, ost. plocha, jiná plocha, o výměře 50 m2, 

- p.č. 4335/38, ost. plocha, jiná plocha, o výměře 598 m2, 
- p.č. 4335/39, ost. plocha, jiná plocha, o výměře 124 m2, 
- p.č. 4335/40, ost. plocha, jiná plocha, o výměře 423 m2  
vše obec i k.ú. Jindřichův Hradec od Českých drah a.s., Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 
Nové Město, 110 00 Praha za nabízenou kupní cenu 740.000,- Kč. 

 
 

22. Smlouva o budoucí darovací smlouvě – část úseku komunikace III/12833a k.ú. 
Radouňka - Jčk 
 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk.  
 
Návrh na usnesení:  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací mezi městem Jindřichův Hradec (jako 
oprávněný ze smlouvy a obdarovaný) a Jihočeským krajem, IČ 70890650, se sídlem U 
Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice (jako závazný ze smlouvy a dárce), na převod 
stavby pozemní komunikace, silnice III/12833a v délce 1,120 km, v úseku provozního 

staničení od km 0,000 do km 1,120 v obci Jindřichův Hradec, k.ú. Radouňka 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: 138/8Z/2019  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací mezi městem Jindřichův Hradec (jako 
oprávněný ze smlouvy a obdarovaný) a Jihočeským krajem, IČ 70890650, se sídlem U 
Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice (jako závazný ze smlouvy a dárce), na převod 

stavby pozemní komunikace, silnice III/12833a v délce 1,120 km, v úseku provozního 
staničení od km 0,000 do km 1,120 v obci Jindřichův Hradec, k.ú. Radouňka dle 
předloženého návrhu 

 
 
23. Závěrečný účet DSO Mikroregion Jindřichohradecko za rok 2018 a zpráva o výsledku 
přezkoumání hospodaření 

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

1. bere na vědomí 

závěrečný účet DSO Mikroregion Jindřichohradecko za rok 2018 
2. bere na vědomí 

zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Jindřichohradecko za rok 2018 
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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: 139/8Z/2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. bere na vědomí 

závěrečný účet DSO Mikroregion Jindřichohradecko za rok 2018 
2. bere na vědomí 

zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Jindřichohradecko za rok 2018 
 
 
24. Návrh na změnu Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu sportu a na 
vyhlášení druhých výzev v rámci dotačních programů na rok 2019 

 
Materiál uvedla místostarostka města Ing. Stanislav Mrvka.  
 
V 18:41 hod opustil jednání MUDr. M. Cihla. Přítomno 23 členů ZMě. 
 

Návrh na usnesení:  
 

1. schvaluje 
aktualizovaný Dotační program města Jindřichův Hradec na podporu sportu na rok 2019 
podle předloženého návrhu 

2. schvaluje 
vyhlášení druhé výzvy v rámci Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu 
sportu na rok 2019 podle předloženého návrhu 

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

4. schvaluje 
vyhlášení druhé výzvy v rámci Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu 
kultury a zájmové činnosti na rok 2019 podle předloženého návrhu 

 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 23 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 140/8Z/2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

aktualizovaný Dotační program města Jindřichův Hradec na podporu sportu na rok 2019 
podle předloženého návrhu 

2. schvaluje 
vyhlášení druhé výzvy v rámci Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu 
sportu na rok 2019 podle předloženého návrhu 

3. schvaluje 

vyhlášení druhé výzvy v rámci Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu 
volnočasových aktivit dětí a mládeže na rok 2019 podle předloženého návrhu 

4. schvaluje 
vyhlášení druhé výzvy v rámci Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu 
kultury a zájmové činnosti na rok 2019 podle předloženého návrhu 

 
 

25. Návrh zrušení usnesení č. 189/9Z/2011 o vykácení Husových sadů a zpracování nové 
koncepce péče o dřeviny a zeleň v Husových a Mertových sadech s ohledem na klimatickou 
změnu  
 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk.  
 
V 18:43 hod se dostavil na jednání ZMě MUDr. M. Cihla. Přítomno 24 členů ZMě. V 18:46 hod opustil 

jednání ZMě Bc. R. Staněk. Přítomno 23 členů ZMě. V 18:47 hod se dostavil na jednání ZMě Bc. R. 
Staněk. Přítomno 24 členů ZMě. V 18:50 hod opustili jednání ZMě MgA. S. Langerová a MUDr. J. 
Rytíř. Přítomno 22 členů ZMě. V 18:52 hod se dostavil na jednání MUDr. J. Rytíř. Přítomno 23 členů 
ZMě. V 18:53 hod se dostavila na jednání ZMě MgA. S. Langerová. Přítomno 24 členů ZMě. V 19:02 
hod opustil jednání Mgr. V. Burian. Přítomno 23 členů ZMě. V 19:08 hod se dostavil na jednání ZMě 
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Mgr. V. Burian. Přítomno 24 členů ZMě. V 19:10 hod opustil jednání ZMě JUDr. T. Vytiska. Přítomno 

23 členů ZMě. V 19:11 hod se dostavil na jednání ZMě JUDr. T. Vytiska. Přítomno 24 členů ZMě. 

V 19:23 hod opustil jednání ZMě Mgr. O. Pumpr. Přítomno 23 členů ZMě.  
 
K tomuto bodu se vyjádřili: 
L. Navarová – upozorňuje na právní rizika spojená s realizací záměru revitalizaci parku. Nabízí 
varianty řešení. Vyvolat nové řízení a vydat nové rozhodnutí. To přináší ale další náklady. Nebo 

přistoupit k přehodnocení situace, zohlednit klimatické změny.  
J. Plucar – obdivoval vždy kaštany v našem parku. Petice proti vykácení měla 2200 podpisů. Přišla 
odpověď na petici, že v roce 2014 se nebude nic kácet. Kácelo se v roce 2015. I zdravé stromy. 
Argumenty pro kácení jsou nesmyslné. 
M. Zudová – vystupuje za krajinářské a zahradní architekty. Promítá prezentaci. Chce přiblížit 
rekonstrukci Husových sadů. Mluví jen o Husových sadech, ne Mertových sadech, protože se špatně 
spojují. V Mertových sadech se žádná revitalizace nechystá, i když by měla. Před 8 lety byl 

vypracován projekt na vysoké úrovni podle principů a zásad obnovy zeleně. Tento projekt petenti 
neviděli a řídí se jen tím, co je jim po cenzuře předložené. Revitalizace se týká pouze stromů. Cesty 
by se neměnily. Jedná se obnovu zanedbaného městského parku. Chceme perspektivní Husovy sady. 
Doc. PhDr. J. Pokorný, CSc. – promítá prezentaci. Husovy sady jsou na zasypaném hradebním 
příkopu. V projektu v 1. Etapě je navržen jírovec maďal, ale ten tam není. Je vysázen jiný druh, ten 

je nízkokmenný, nikdy nedoroste výšky stromů, které tam byly předtím.  
Ing. J. Chalupský – proběhlo jednání s panem starostou, že vše musí projít radou města. Byl 

přizván p. Větvička. Pokud park vykácíme, tak je možné, že už se nikdy neuchytí. Nesouhlasí se 
zněním usnesení. Podává protinávrh. 
O. Kinšt – zda by byla možnost kompromisní cesty. Domluva odborníků. Aby revitalizace 
pokračovala, podle dohodnutých pravidel. 
Mgr. O. Pumpr – proč RMě předělává formulaci usnesení? Proč ZMě neobdrží formulaci usnesení 
tak, jak bylo navrženo.  

Ing. S. Mrvka – pokud by RMě se nemohla vyjadřovat a měnit usnesení, tak to by nemohla dělat 
nic. Bud doporučí, či nedoporučí k projednání ZMě. Nemám ambice diskutovat o odborné věci. Nikdy 
se nejednalo o plošné kácení. Byl schválen projekt. Až bude dokončena Územní studie systému 
sídelní zeleně, tak potom je čas na jednání odborníků, aby byly předloženy další návrhy. O plošném 
kácení nepadlo ani slovo.  
Ing. J. Chalupský – pokud nikdo nechce plošně kácet, tak pak není problém zrušit usnesení o 
plošném kácení.  

M. Petrů – proč se pořád bráníte zrušit usnesení z roku 2011, když se nechce plošně kácet.  
JUDr. T. Vytiska – RMě by měla předkládat ten návrh, který jim byl předložen žadatelem.  

Ing. S. Mrvka – postupujeme podle schválených jednacích řádů a nemůžeme si dělat, co chceme. 
Doc. RNDr. J. Pokorný, CSc. – my nevnímáme, co děláme s klimatem.  
MUDr. J. Rytíř – pokácet jakýkoliv zdravý strom, který zde roste několik desítek, či stovek let, je 
zvěrstvo.  
Ing. L. Votava, Ph.D. – jediná přidaná hodnota je, že to bude vypadat jinak.  

O. Kinšt – má někdo přesné znění usnesení z roku 2011? 
Bc. R. Staněk – čte usnesení z roku 2011. 
Ing. S. Mrvka – stala se z toho populistická záležitost.  
O. Kinšt – navrhuje hlasovat po jednotlivých bodech u protinávrhu Ing. J. Chalupského. 
 
Ing. S. Mrvka dává procedurálně hlasovat po jednotlivých bodech. S předloženým návrhem 

souhlasili 4 členové ZMě, proti 15 členů ZMě a 5 členů ZMě se zdrželo. Nebylo schváleno. 
 
Protinávrh Ing. J. Chalupského:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
revokací usnesení č. 189/9Z/2011 ze dne 24.8.2011 

2. ukládá 
odborům správy majetku města a životního prostředí, aby po dokončení Územní studie 
systému sídelní zeleně, zajistili zpracování návrhu nové koncepce péče o dřeviny a zeleň 
v Husových a Mertových sadech 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 14 členů ZMě, proti 3 členové ZMě a 7 členů ZMě se zdrželo. 
 
Usnesení číslo: 141/8Z/2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
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1. schvaluje 

revokací usnesení č. 189/9Z/2011 ze dne 24.8.2011 

2. ukládá 
odborům správy majetku města a životního prostředí, aby po dokončení Územní studie 
systému sídelní zeleně, zajistili zpracování návrhu nové koncepce péče o dřeviny a zeleň 
v Husových a Mertových sadech 

 
 

 
V 19:35 hod vyhlásil pan starosta Ing. S. Mrvka patnáctiminutovou 

přestávku. 
 
 
 
 
 

26. Diskuze + interpelace členů ZMě 

 

V diskuzi vystoupili: 
O. Kinšt – jen pro informaci. Člen našeho atletického oddílu Tomáš Jelínek obsadil 3. místo na letní 
olympiádě dětí a mládeže ve skoku vysokém.  
 
 
 

27. Závěr 
                                                                                                                                    

8. zasedání Zastupitelstva města J. Hradec bylo skončeno v 19:55 hodin. 
 
 
 
 

 
                                                                                   Ing. Stanislav   M r v k a 
                                                                                           starosta města 
 

 
 

Ověřovatelé:   Petr Spatzierer          …………………………… 
 
                     datum ověření zápisu                                       …………………………… 
 
 
 
  MUDr. Libor Žižka     …………………………… 

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

 

Zapsala: I. Korandová 
V Jindřichově Hradci dne 26. června 2019 


