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      ZZ   ÁÁ   PP   II   SS   
 

z  9 .  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 8 .  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:                           23 členů ZMě 
Nepřítomno:                         1 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: 
- Mgr. Ondřej Pumpr - mluvčí 

- Doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc.  
- Ing. Petra Blížilová 
 
ověřovatele zápisu ve složení: 

- Milada Petrů 
- JUDr. Tomeš Vytiska 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 22 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 142/9Z/2019  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
návrhovou komisi ve složení: 
- Mgr. Ondřej Pumpr - mluvčí 
- Doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc.  
- Ing. Petra Blížilová 
 
ověřovatele zápisu ve složení: 

- Milada Petrů 

- JUDr. Tomeš Vytiska 

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

Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
předložený program jednání 

Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle platných právních předpisů
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Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 22 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 143/9Z/2019  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
předložený program jednání 

 
4. Žádost o prominutí poplatků z prodlení 
 
Materiál uvedl starosta města Ing. Stanislav Mrvka.  

 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
prominutí poplatků z prodlení ve výši 100% celkové částky, tj. částky 520.451,--Kč paní 

, bytem Jindřichův Hradec 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 22 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 144/9Z/2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

prominutí poplatků z prodlení ve výši 100% celkové částky, tj. částky 520.451,--Kč paní 
 bytem , Jindřichův Hradec 

 
5. Smlouva darovací - Společenství obcí Staryj Martyniv a Rizdvjany, Naše země 
 
Materiál uvedl starosta města Ing. Stanislav Mrvka.  
 

K tomuto bodu se vyjádřili: 
Mgr. V. Burian – podporuje pana starostu. Berou J. Hradec jako partnery. Spolehliví lidé. Jsou 

vděčni za peníze. Myšlenka moc dobrá. Peníze perfektně využity.  
 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření smlouvy darovací mezi městem Jindřichův Hradec a neziskovou organizací 
"Společenství obcí Staryj Martyniv a Rizdvjany, Naše země", se sídlem ul. Ševčenka 58, PSČ 
771 30 Staryj Martyniv, Halyčský okres, Ivanofrankivská oblast, Ukrajina, IČ: 40316080, dle 
předloženého návrhu 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 20 členů ZMě a 2 členové ZMě se zdrželi.  
 
Usnesení číslo: 145/9Z/2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření smlouvy darovací mezi městem Jindřichův Hradec a neziskovou organizací 

"Společenství obcí Staryj Martyniv a Rizdvjany, Naše země", se sídlem ul. Ševčenka 58, PSČ 
771 30 Staryj Martyniv, Halyčský okres, Ivanofrankivská oblast, Ukrajina, IČ: 40316080, dle 
předloženého návrhu 
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6. Návrh zřizovací listiny nově zřízené příspěvkové organizace a návrh na provedení RO č. 
49/2019 
 
Materiál uvedl starosta města Ing. Stanislav Mrvka.  

 
V 16:32 hod opustil jednání ZMě Mgr. V. Burian. Přítomno 21 členů ZMě. V 16:35 hod se dostavil na 

jednání ZMě Ing. B. Komínek. Přítomno 22 členů ZMě. V 16:36 hod se dostavil na jednání ZMě Mgr. 
V. Burian. Přítomno 23 členů ZMě.  
 
K tomuto bodu se vyjádřili: 
L. Mátl – před 7 týdny jsme předali ZMě podnět k tomuto bodu. V materiálech podnět není. Podnět 
4 občanů J. Hradce. Na minulém zasedání ZMě bylo přijato usnesení o sloučení 3 subjektů. Nebyly 

zahrnuty další kulturní instituce (Stará radnice, KD Střelnice, Infocentrum). V J. Hradci není 
zakotvena kultura. Kdo koordinuje činnost 7 složek kulturních institucí? Neexistuje žádný odbor 
kultury. Navrhli jsme ZMě začlenění všech institucí pod jeden subjekt. Provést kompletní 
reorganizaci.  
Ing. S. Mrvka – nepovažoval za seriózní jejich myšlenky přednést. V tomto okamžiku není možné 
realizovat toto sloučení. Musí se to dělat systémově. Je předseda České inspirace. Ví, jak je to 
v okolních městech organizované.  RMě doporučila tento návrh nezahrnout do dnešního materiálu. 

Bylo by to ještě více nepřehledné, než je v tuto chvíli možné připravit.  
Ing. J. Chalupský – proběhlo výběrové řízení na vedení této organizace. Je už jasné, kdo byl 

vybrán? A jaké budou jeho úkoly?  
Mgr. O. Pumpr – těžko se v tom orientuje. Chtěl by znát názory i představitelů organizací, kterých 
se to týká (MF MOM a DG). 
O. Kinšt – předkládá protinávrh:  
 

1. schvaluje 
 zřízení příspěvkové organizace Vzdělávací a kulturní centrum Jindřichův Hradec, p.o., 
 Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec, rozšířené o Kulturní dům Střelnice, výstavní 
 dům Stará radnice, Městské informační centrum a Městskou knihovnu. 
 
JUDr. T. Vytiska – zda se jedná o systémové, či nesystémové sloučení, není schopen posoudit. 

Základní smysl je v tom, že se ušetří finanční prostředky. Ale není konkretizováno, v čem ušetříme. 
Jakým způsobem se bude hýbat se současnými zaměstnanci. Pokud sloučíme jen část kulturních 
institucí, tak je to nesmysl. Jak můžeme o tomto materiálu jednat, když nevíme, co nastane.  
Ing. S. Mrvka – do výběrového řízení se přihlásilo 10 osob. Ne všichni splnili podmínky. Komise 
posoudila přihlášky a do 2. kola byli pozváni 4 adepti, kteří předložili prezentaci. V tuto dobu nemůže 
říct výsledky výběrového řízení. Ředitelka MF MOM se přihlásila do výběrového řízení, takže tím 

vyslovila souhlas se sloučením a ředitelka DG podala výpověď. Úspory budou v obslužných 

činnostech, ne v odborných.  
Mgr. V. Burian – logické mu přijde sloučení MF MOM, DG a Stará radnice. Hvězdárna mu do 
konceptu nezapadá. Dům gobelínů - není vhodné, aby se stěhoval do jiných prostor. 
JUDr. T. Vytiska – pokud nevíme, co bude, tak se nemůžeme do toho pouštět.  
Ing. S. Mrvka – my víme, co bude, ale neznáme rozhodnutí ZMě.  
Bc. R. Staněk – zazněly tu instituce KD Střelnice a Stará radnice, i když nemáme odbor kultury, ale 
KD Střelnice je organizační složka Města J. Hradec a pod ní spadá Stará radnice. Návštěvnost byla 

v roce 2018 9500 lidí na Staré radnici. A v roce 2019 do 34. týdne bylo 8850 návštěvníků. Jsou tam 
významné expozice (kolejiště, J. Lada). 
 
Protinávrh O. Kinšta: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

 
1. schvaluje 

 zřízení příspěvkové organizace Vzdělávací a kulturní centrum Jindřichův Hradec, p.o., 

 Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec, rozšířené o Kulturní dům Střelnice, výstavní 
 dům Stará radnice, Městské informační centrum a Městskou knihovnu. 
 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém protinávrhu na usnesení. S předloženým 

návrhem na usnesení souhlasili 3 členové ZMě, proti 11 členů ZMě a 9 členů ZMě se 
zdrželo. 

 
PROTINÁVRH NEBYL SCHVÁLEN. 
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Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

zřízení příspěvkové organizace Vzdělávací a kulturní centrum Jindřichův Hradec, p.o., 
Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec k 1. 10. 2019 

2. schvaluje 
znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Vzdělávací a kulturní centrum Jindřichův 
Hradec, p.o. dle předloženého návrhu 

3. schvaluje 
provedení rozpočtového opatření č. 49/2019, a to: 
a) v rozpočtu výdajů ORJ 16, odbor kanceláře starosty se zařazuje nová položka Vzdělávací a 

kulturní centrum - neinvestiční příspěvek částkou 1.300.000,- Kč, 
b) v rozpočtu výdajů ORJ 41, odbor finanční, nespecifikovaná rezerva se snižuje o částku 
1.300.000,- Kč 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 18 členů ZMě, proti 2 členové ZMě a 3 členové ZMě se zdrželi.  
 

Usnesení číslo: 146/9Z/2019  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
zřízení příspěvkové organizace Vzdělávací a kulturní centrum Jindřichův Hradec, p.o., 
Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec k 1. 10. 2019 

2. schvaluje 
znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Vzdělávací a kulturní centrum Jindřichův 

Hradec, p.o. dle předloženého návrhu 

3. schvaluje 
provedení rozpočtového opatření č. 49/2019, a to: 
a) v rozpočtu výdajů ORJ 16, odbor kanceláře starosty se zařazuje nová položka Vzdělávací a 
kulturní centrum - neinvestiční příspěvek částkou 1.300.000,- Kč, 
b) v rozpočtu výdajů ORJ 41, odbor finanční, nespecifikovaná rezerva se snižuje o částku 

1.300.000,- Kč 

 
7. Žádost o zápůjčku za účelem předfinancování projektů z FMP - MFMOM a návrh na 
provedení RO č. 50/2019 
 
Materiál uvedl starosta města Ing. Stanislav Mrvka.  
 
Návrh na usnesení:  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
poskytnutí bezúročné zápůjčky z ORJ 16 – Odbor kanceláře starosty ve výši 327 000,- Kč 
obecně prospěšné společnosti Muzeum fotografie a moderních obrazových médií, o.p.s., se 
sídlem Kostelní 20/I, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 28143396 za účelem předfinancování 
projektů "Jezuité v Jindřichově Hradci" a "Společné představení současné tvorby předních 

českých a rakouských fotografů" z FMP v rámci Programu Interreg V-A Rakousko - Česká 
republika 

2. schvaluje 
uzavření smlouvy o zápůjčce mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 22 
Jindřichův Hradec, IČ: 00246875 a Muzeem fotografie a moderních obrazových médií, o.p.s., 
se sídlem Kostelní 20/I, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 28143396, dle předloženého návrhu 

3. schvaluje 
provedení rozpočtového opatření č. 50/2019 takto: 
- ve výdajové části rozpočtu v ORJ 16 - Odbor kancelář starosty, snížit položku Cyklistický 
klub J. Hradec o částku 327 000,- Kč 
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- ve výdajové části rozpočtu v ORJ 16 - Odbor kanceláře starosty, zařadit novou položku 
„Zápůjčka MFMOM“ ve výši 327 000,- Kč 

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

na usnesení souhlasilo 23 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 147/9Z/2019  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
poskytnutí bezúročné zápůjčky z ORJ 16 – Odbor kanceláře starosty ve výši 327 000,- Kč 
obecně prospěšné společnosti Muzeum fotografie a moderních obrazových médií, o.p.s., se 
sídlem Kostelní 20/I, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 28143396 za účelem předfinancování 

projektů "Jezuité v Jindřichově Hradci" a "Společné představení současné tvorby předních 
českých a rakouských fotografů" z FMP v rámci Programu Interreg V-A Rakousko - Česká 
republika 

2. schvaluje 
uzavření smlouvy o zápůjčce mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 22 
Jindřichův Hradec, IČ: 00246875 a Muzeem fotografie a moderních obrazových médií, o.p.s., 
se sídlem Kostelní 20/I, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 28143396, dle předloženého návrhu 

3. schvaluje 
provedení rozpočtového opatření č. 50/2019 takto: 
- ve výdajové části rozpočtu v ORJ 16 - Odbor kancelář starosty, snížit položku Cyklistický 
klub J. Hradec o částku 327 000,- Kč 
 
- ve výdajové části rozpočtu v ORJ 16 - Odbor kanceláře starosty, zařadit novou položku 
„Zápůjčka MFMOM“ ve výši 327 000,- Kč 

 
8. 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. 34, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47 a 48/2019, která 
schválila Rada města Jindřichův Hradec a opravné doklady rozpisu schváleného rozpočtu č. 
512 - 543/2019. 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 23 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 148/9Z/2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. bere na vědomí 
- rozpočtová opatření č. 34, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47 a 48/2019, která 
schválila Rada města Jindřichův Hradec a opravné doklady rozpisu schváleného rozpočtu č. 

512 - 543/2019. 

 

9. Návrh rozpočtového opatření č. 38/2019 - Děbolín - ČOV a kanalizace 
 
Materiál uvedl uvolněný člen rady města Ing. Bohumil Komínek. 
 

V 17:09 hod opustil jednání ZMě Mgr. O. Pumpr. Přítomno 22 členů ZMě. v 17:10 hod opustila 
jednání ZMě Ing. P. Blížilová. Přítomno 21 členů ZMě. V 17:10 hod se dostavil na jednání ZMě Mgr. 
O. Pumpr. Přítomno 22 členů ZMě.  
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Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

provedení rozpočtového opatření č. 38/2019 takto: 
- zvýšení rozpočtu výdajů ORJ 40 odbor rozvoje,  

Oddíl Pitná voda, odvádění a čištění odpadních vod, položka Děbolín - ČOV a kanalizace - 
zvýšení o částku 19 200 000 Kč, 
Oddíl Bytové hospodářství, položka Stavební úpravy objektu 56/V - snížení o částku 800 000 
Kč,  
Oddíl Školství, položka 1. ZŠ Štítného - výměna oken boční fasády - snížení o částku 4 950 
000 Kč,  

Oddíl Pitná voda, odvádění a čištění odpadních vod, položka Stavební úpravy PSK Pod Vrchy 
- snížení o částku 500 000 Kč, 
Oddíl Komunální služby a rozvoj j.n.., položka Spolkový objekt a hřiště Děbolín - snížení o 
částku 6 500 000 Kč,  
 
- zvýšení financování, položka Změna stavu finančních prostředků o 6 450 000 Kč. 

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

na usnesení souhlasilo 22 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 149/9Z/2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
provedení rozpočtového opatření č. 38/2019 takto: 

- zvýšení rozpočtu výdajů ORJ 40 odbor rozvoje,  
Oddíl Pitná voda, odvádění a čištění odpadních vod, položka Děbolín - ČOV a kanalizace - 
zvýšení o částku 19 200 000 Kč, 
Oddíl Bytové hospodářství, položka Stavební úpravy objektu 56/V - snížení o částku 800 000 
Kč,  
Oddíl Školství, položka 1. ZŠ Štítného - výměna oken boční fasády - snížení o částku 4 950 

000 Kč,  
Oddíl Pitná voda, odvádění a čištění odpadních vod, položka Stavební úpravy PSK Pod Vrchy 
- snížení o částku 500 000 Kč, 
Oddíl Komunální služby a rozvoj j.n.., položka Spolkový objekt a hřiště Děbolín - snížení o 
částku 6 500 000 Kč,  

 
- zvýšení financování, položka Změna stavu finančních prostředků o 6 450 000 Kč. 

 
10. Návrh rozpočtového opatření č. 41/2019 - Půdní vestavba kanceláří Klášterská 135/II 
 
Materiál uvedl uvolněný člen rady města Ing. Bohumil Komínek. 
 
V 17:12 hod se dostavila na jednání ZMě Ing. P. Blížilová. Přítomno 23 členů ZMě.  
 
Návrh na usnesení:  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
provedení rozpočtového opatření č. 41/2019 takto: 
- v ORJ 40 odbor rozvoje, Oddíl Činnost místní správy se zařazuje položka Půdní vestavba 
kanceláří Klášterská 135/II částkou 1 200 000 Kč, 

- v ORJ 41 odbor finanční, nespecifikovaná rezerva - snížení o částku 1 200 000 Kč. 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 23 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 150/9Z/2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
provedení rozpočtového opatření č. 41/2019 takto: 
- v ORJ 40 odbor rozvoje, Oddíl Činnost místní správy se zařazuje položka Půdní vestavba 
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kanceláří Klášterská 135/II částkou 1 200 000 Kč, 
- v ORJ 41 odbor finanční, nespecifikovaná rezerva - snížení o částku 1 200 000 Kč. 

 
11. Zpracování PD - Přístavba objektu č.p. 73/III, rozpočtový závazek na rok 2020 
 
Materiál uvedl uvolněný člen rady města Ing. Bohumil Komínek. 
 

K tomuto bodu se vyjádřili: 
Ing. J. Chalupský – v této nemovitosti bydleli lékaři. Kdo tam bydlí nyní a kdo tam bude bydlet? 
Ing. S. Mrvka – kvalitní byty pro obyvatele J. Hradce. Žádná vyloučená lokalita.  
 
Návrh na usnesení:  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

financování zakázky Zpracování PD - Přístavba objektu č.p. 73/III z rozpočtu města v roce 
2020 v částce cca 600 tis. Kč 

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

Usnesení číslo: 151/9Z/2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
financování zakázky Zpracování PD - Přístavba objektu č.p. 73/III z rozpočtu města v roce 
2020 v částce cca 600 tis. Kč 

 
12. Prodej hrobky - záměr 

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

1. schvaluje 

přijetí záměru města prodat hrobku č. 9, odd. XXVI. umístěnou na městském hřbitově v 
Jindřichově Hradci, za těchto podmínek:  
- obálkovou metodou za minimální nabídkovou cenu 21 000,-- Kč  
- 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 

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

na usnesení souhlasilo 23 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 152/9Z/2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
přijetí záměru města prodat hrobku č. 9, odd. XXVI. umístěnou na městském hřbitově v 
Jindřichově Hradci, za těchto podmínek:  

- obálkovou metodou za minimální nabídkovou cenu 21 000,-- Kč  
- 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 

 
13. Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 3650/276, odděleného GP z pozemku p. č. 

3650/267 obec i k. ú. Jindřichův Hradec - záměr 
 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk.  
 
Návrh na usnesení:  
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Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
přijetí záměru prodat nově vzniklý pozemek p. č. 3650/276 ostatní plocha, jiná plocha o 

výměře 48 m2, odděleného GP č. 5114-132/2019 z pozemku p. č. 3650/267, ostatní plocha, 
jiná plocha, obec i k. ú. Jindřichův Hradec do podílového spoluvlastnictví takto: 

 a , , Jindřichův Hradec do SJM ve výši 
podílu 1/2 a  , České Budějovice, ve výši podílu 1/2 za 
těchto podmínek:  
- kupní cena 545,-- Kč/m2 
- žadatelé mají vyrovnány veškeré závazky vůči městu Jindřichův Hradec, jím zřízeným 
právnickým osobám a organizačním složkám, případně jsou závazky smluvně zajištěny a 

žadatelé podmínky takové smlouvy plní 
- kupní cena bude uhrazena do 30-ti dnů od uzavření kupní smlouvy 
- veškeré náklady se smlouvou spojené uhradí kupující 
- prodávající má právo od smlouvy odstoupit v případě, že kupní cena a náklady se smlouvou 
spojené nebudou kupujícími uhrazeny včas a řádně 

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

Usnesení číslo: 153/9Z/2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
přijetí záměru prodat nově vzniklý pozemek p. č. 3650/276 ostatní plocha, jiná plocha o 
výměře 48 m2, odděleného GP č. 5114-132/2019 z pozemku p. č. 3650/267, ostatní plocha, 

jiná plocha, obec i k. ú. Jindřichův Hradec do podílového spoluvlastnictví takto: 
Manželům  a , , Jindřichův Hradec do SJM ve výši 
podílu 1/2 a , , České Budějovice, ve výši podílu 1/2 za 
těchto podmínek:  
- kupní cena 545,-- Kč/m2 
- žadatelé mají vyrovnány veškeré závazky vůči městu Jindřichův Hradec, jím zřízeným 

právnickým osobám a organizačním složkám, případně jsou závazky smluvně zajištěny a 
žadatelé podmínky takové smlouvy plní 
- kupní cena bude uhrazena do 30-ti dnů od uzavření kupní smlouvy 
- veškeré náklady se smlouvou spojené uhradí kupující 
- prodávající má právo od smlouvy odstoupit v případě, že kupní cena a náklady se smlouvou 

spojené nebudou kupujícími uhrazeny včas a řádně 

 
14. Prodej pozemků p. č. st.47/2 a 9/5 v Matné - záměr 

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

1. schvaluje 

přijetí záměru prodat pozemky p. č. st.47/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 30 m2 a 
p. č. 9/5 o výměře 98 m2, zahrada, vše obec Jindřichův Hradec, k. ú. Matná panu 

, bytem , Jindřichův Hradec za těchto podmínek:  
- kupní cena 455,-- 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 
- veškeré náklady se smlouvou spojené uhradí kupující 
- prodávající má právo od smlouvy odstoupit v případě, že kupní cena a náklady se smlouvou 
spojené nebudou kupujícím uhrazeny včas a řádně 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 22 členů ZMě a 1 člen ZMě nehlasoval. 
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Usnesení číslo: 154/9Z/2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

přijetí záměru prodat pozemky p. č. st.47/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 30 m2 a 
p. č. 9/5 o výměře 98 m2, zahrada, vše obec Jindřichův Hradec, k. ú. Matná panu 

, bytem , Jindřichův Hradec za těchto podmínek:  
- kupní cena 455,-- 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 

- veškeré náklady se smlouvou spojené uhradí kupující 
- prodávající má právo od smlouvy odstoupit v případě, že kupní cena a náklady se smlouvou 
spojené nebudou kupujícím uhrazeny včas a řádně 

 
15. Prodej části pozemku 3650/3 k. ú. Jindřichův Hradec - záměr 
 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk.  
 

K tomuto bodu se vyjádřili: 
Mgr. O. Pumpr – důvodem je zachování celistvosti území?  
Bc. R. Staněk – ano.  
 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. neschvaluje 
přijetí záměru prodat část pozemku p. č. 3650/3, trvalý travní porost o výměře cca 515 m2, 
obec i k. ú. Jindřichův Hradec 

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

Usnesení číslo: 155/9Z/2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. neschvaluje 
přijetí záměru prodat část pozemku p. č. 3650/3, trvalý travní porost o výměře cca 515 m2, 
obec i k. ú. Jindřichův Hradec 

 
16. Směna pozemků části p.č. 77/1 za část p.č. 76 v k.ú. Dolní Radouň - realizace 

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

1. schvaluje 
směnu části pozemku p.č. 77/1, ostatní plocha, manipulační plocha, geometrickým plánem č. 

481-87/2019 označenou jako díl "d" o výměře 230 m2, ve vlastnictví města, za část 
pozemku p.č. 76, zahrada, geometrickým plánem označenou jako díl "a" o výměře 203 m2 a 

jako díl "c" o výměře 27 m2, ve spoluvlastnictví pana ,  a 
paní , , vše k.ú. Dolní Radouň, obec Jindřichův 
Hradec. 
Směnná 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. 
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Usnesení číslo: 156/9Z/2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

směnu části pozemku p.č. 77/1, ostatní plocha, manipulační plocha, geometrickým plánem č. 
481-87/2019 označenou jako díl "d" o výměře 230 m2, ve vlastnictví města, za část 

pozemku p.č. 76, zahrada, geometrickým plánem označenou jako díl "a" o výměře 203 m2 a 
jako díl "c" o výměře 27 m2, ve spoluvlastnictví pana ,  a 
paní ,  vše k.ú. Dolní Radouň, obec Jindřichův 
Hradec. 
Směnná smlouva bude uzavřena dle předloženého návrhu. 

 
17. 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 - realizace 

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

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

prodej nově vzniklých pozemků zaměřených 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 

i, bytem , Jindřichův Hradec za celkovou kupní cenu 19.200,- 
Kč včetně DPH.  

Kupní smlouva a smlouva o zřízení 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: 157/9Z/2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
prodej nově vzniklých pozemků zaměřených 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  

, bytem , Jindřichův Hradec za celkovou kupní cenu 19.200,- 

Kč včetně DPH.  
Kupní smlouva a smlouva o zřízení služebnosti bude uzavřena dle předloženého návrhu 

 
18. Majetkoprávní vypořádání stavby "Rekonstrukce ulice 28.října, Jindřichův Hradec" - 
směna části p.č. 361/1 za část p.č. 361/28 - záměr 
 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk.  
 

Návrh na usnesení:  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
záměr směnit nově vzniklý pozemek p.č. 361/33, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 5 
m2, oddělený z pozemku p.č. 361/1 ve vlastnictví města Jindřichův Hradec, za nově vzniklý 

pozemek p.č. 361/28, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 19 m2, oddělený z 
pozemku p.č. 361/28 v SJM  a , , 
Jindřichův Hradec, vše obec i k.ú. Jindřichův Hradec, za těchto podmínek: 
- město uhradí rozdíl ve výměře vzájemně směňovaných nemovitostí ve výši 250,- Kč/m2, 
- v pozemku p.č. 361/33 je uložen telekomunikační kabel, 
- v pozemku p.č. 361/28 je uloženo podzemní vedení NN a telekomunikační kabel, 
- pozemek p.č. 361/28 bude převeden bez zástavního práva smluvního a zákazu zatížení 
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zapsaného na LV č. 9210 pro k.ú. Jindřichův Hradec 
- nově vzniklé pozemky byly zaměřeny geometrickým plánem č. 5099-98/2019 

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

na usnesení souhlasilo 23 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 158/9Z/2019  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

záměr směnit nově vzniklý pozemek p.č. 361/33, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 5 
m2, oddělený z pozemku p.č. 361/1 ve vlastnictví města Jindřichův Hradec, za nově vzniklý 
pozemek p.č. 361/28, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 19 m2, oddělený z 
pozemku p.č. 361/28 v SJM a   

Jindřichův Hradec, vše obec i k.ú. Jindřichův Hradec, za těchto podmínek: 
- město uhradí rozdíl ve výměře vzájemně směňovaných nemovitostí ve výši 250,- Kč/m2, 
- v pozemku p.č. 361/33 je uložen telekomunikační kabel, 
- v pozemku p.č. 361/28 je uloženo podzemní vedení NN a telekomunikační kabel, 
- pozemek p.č. 361/28 bude převeden bez zástavního práva smluvního a zákazu zatížení 
zapsaného na LV č. 9210 pro k.ú. Jindřichův Hradec 
- nově vzniklé pozemky byly zaměřeny geometrickým plánem č. 5099-98/2019 

19. Prodej části p.č. 321/1 k.ú. Políkno - záměr 
 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk.  
 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. neschvaluje 
přijetí záměru prodat část pozemku p.č. 321/1, zahrada, o výměře cca 800 m2, v k.ú. 
Políkno u Jindřichova Hradec, obec Jindřichův Hradec. 

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

Usnesení číslo: 159/9Z/2019  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. neschvaluje 

přijetí záměru prodat část pozemku p.č. 321/1, zahrada, o výměře cca 800 m2, v k.ú. 
Políkno u Jindřichova Hradec, obec Jindřichův Hradec. 

 
20. Prodej části p.č. 1711/2 k.ú. J.Hradec - záměr 

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

1. neschvaluje 

záměr prodat část pozemku p.č. 1711/2, zahrada, o výměře cca 300 m2, v obci i k.ú. 
Jindřichův Hradec 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 21 členů ZMě a 2 členové ZMě se zdrželi. 
 
Usnesení číslo: 160/9Z/2019  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. neschvaluje 
záměr prodat část pozemku p.č. 1711/2, zahrada, o výměře cca 300 m2, v obci i k.ú. 
Jindřichův Hradec 
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21. Majetkoprávní vypořádání stavby "Parkoviště Hvězdárna" - část p.č. 3521/136 díl "h" 
k.ú. Jindřichův Hradec 
 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk.  

 
Návrh na usnesení:  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
koupi dílu "h" o výměře 5 m2, odděleného geometrickým plánem č. 5061-1879/2018 z 
pozemku p.č. 3521/136, ostatní plocha, jiná plocha a nově přisloučeného do pozemku p.č. 
3521/135, ostatní plocha, ostatní komunikace, vše obec i k.ú. Jindřichův Hradec, od České 

pošty, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1, IČ 47114983, za celkovou kupní cenu 
4.375,- Kč + DPH. 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 23 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 161/9Z/2019  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
koupi dílu "h" o výměře 5 m2, odděleného geometrickým plánem č. 5061-1879/2018 z 
pozemku p.č. 3521/136, ostatní plocha, jiná plocha a nově přisloučeného do pozemku p.č. 
3521/135, ostatní plocha, ostatní komunikace, vše obec i k.ú. Jindřichův Hradec, od České 
pošty, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1, IČ 47114983, za celkovou kupní cenu 
4.375,- Kč + DPH. 

 
22. Koupě pozemků p.č. 1603 a p.č. 1604, obec i k.ú. J. Hradec 
 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk.  
 
Návrh na usnesení:  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

koupi pozemků p.č. 1603, zahrada, o výměře 715 m² a p.č. 1604, ostatní plocha, jiná 

plocha, o výměře 447 m², vše obec i k.ú. Jindřichův Hradec od , 
bytem , 3650 Pöggstall, Rakouská republika za celkovou kupní cenu 1 
064 392,-- Kč. 
Kupní smlouva bude uzavřena dle předloženého návrhu. 

Kupní cena bude hrazena z ORJ 39. 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 23 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 162/9Z/2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
koupi pozemků p.č. 1603, zahrada, o výměře 715 m² a p.č. 1604, ostatní plocha, jiná 
plocha, o výměře 447 m², vše obec i k.ú. Jindřichův Hradec od , 
bytem , 3650 Pöggstall, Rakouská republika za celkovou kupní cenu 1 
064 392,-- Kč. 

Kupní smlouva bude uzavřena dle předloženého návrhu. 

Kupní cena bude hrazena z ORJ 39. 

 
23. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva města Jindřichův Hradec přijatých v prvním 
pololetí roku 2019 
 
Materiál uvedl starosta města Ing. Stanislav Mrvka.  
 
V 17:46 hod opustil jednání ZMě MUDr. L. Žižka. Přítomno 22 členů ZMě. 

 
 



 13 

Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. bere na vědomí 

zprávu o plnění přijatých usnesení Zastupitelstva města Jindřichův Hradec v prvním pololetí 
roku 2019 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 22 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 163/9Z/2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. bere na vědomí 
zprávu o plnění přijatých usnesení Zastupitelstva města Jindřichův Hradec v prvním pololetí 
roku 2019 

 

 

V 17:50 hod vyhlásil pan starosta Ing. S. Mrvka patnáctiminutovou 
přestávku. 
 
 
 
 
 
24. Diskuze + interpelace členů ZMě 

 
V diskuzi vystoupili: 
Ing. S. Mrvka – oznamuje ukončení funkce Ing. K. Přibyla. Bylo vyhlášeno výběrové řízení na tuto 
funkci. Novým tajemníkem byl jmenován Mgr. K. Holý.  
Ing. K. Přibyl – vystoupení k ukončení pracovního poměru.  
Ing. J. Chalupský – poděkoval Ing. K. Přibylovi za spolupráci a pogratuloval Mgr. K. Holému. 
Pochvala panu starostovi a Bc. R. Staňkovi ohledně objektu na Nežárce (p. Vorlíček). Jaký je 

současný stav GVN? Jestli město plánuje něco s Jarošovskou ulicí? Bude se odbahňovat rybník 
Vajgar? V jakém je to stavu?  
Ing. S. Mrvka – odbahnění rybníka je jedna z priorit, o kterou se snažím od roku 2010. Před 4 roky 

proběhlo posouzení toho odpadu. V současné době je zadána zakázka, kdy se monitoruje výška 
odpadu v jednotlivých místech pro zadání projektové práce. Chtěl by, aby se v příštím roce 
projektovalo a v dalším roce mohla být realizace.  
PhDr. J. Burianová – vývoj situace byl v rukou JčK jako zřizovatele. Přechodně vedla GVN z pozice 

zástupkyně. Od 16. 8. 2019 jsem předala vedení krizové manažerce Mgr. Anně Kohotouvé, která je 
ředitelka Gymnázia v Třeboni, dokud nebude vybrán nový ředitel. Má statutární zástupkyni Mgr. 
Vetýškovou. 
Ing. B. Komínek – ohledně ulice Jarošovská (od kruhového objezdu na Jarošov n. Než.) je už 
projektová dokumentace. Od kruhového objezdu k VŠE, cyklistické prvky a od VŠE do centra je 
vypracována studie. Velká diskuze ohledně prostoru před Slovanem a DK Open. 
V. Krampera – projekt byl zpracován před rokem 2010. Nákladná záležitost, budou se muset 

předělat všechny sítě. Projekt je ve fázi pro pokračování ve stavebním řízení.  
Bc. R. Staněk – pozvánka 9. 9. 2019 do kinosálu na jednání ohledně změny sídelní zeleně. 
JUDr. T. Vytiska – požaduje odpověď písemně. Informace k hospodaření Služeb města. Hospodaří 
s velkou dotací od města. Vyplatili vysoké částky na daních. Bruslení na zimním stadionu. Rozpis 
hodin byl vstřícný jen k jednomu z hokejových klubů – Střelcům. V jeho hodinách bruslí klub ze 
Soběslavi. Rozdíl cca 400 hodin oproti minulým letům. 

Mgr. O. Pumpr – neuspokojivý stav sportovišť v J. Hradci. Sešel se s ředitelem SMJH Ing. I. 
Ježkem. Pokud někdo zvýhodňuje jen jednu stranu, tak to není správné. Doporučoval by kontrolu 
vedení sportovišť a podání písemné vyjádření. 
Ing. S. Mrvka – musíme vycházet z toho, že máme jeden Plavecký bazén, jeden stadion. Máme 
fotografie, jak to vypadalo, když jsme Tyršák přebírali a jak to vypadá nyní. Sportoviště se 
několikanásobně vylepšilo. Nepodporuje žádný klub. Chce, aby to fungovalo.  
Ing. I. Ježek – rozpis vždy sestavoval vedoucí sportoviště. V tomto roce HC Vajgar nemá přihlášené 

děti.   
Mgr. O. Pumpr – rozhodně není pravda, že by se Služby města staraly perfektně o Tyršák. P. 
Lukschal (otec malého fotbalisty) se stará o trávník, nikoliv SMJH. Chci, aby se vyhovovalo všem 
stejně.  
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JUDr. T. Vytiska – jak je možné, že v uvedených časem tam bruslí někdo jiný? Město se má stavět 
neutrálně.  
Ing. S. Mrvka – čas je jeden a ten je potřeba rozdělit. Přivítám seriózní návrh na rozdělení hodin na 
zimním stadionu.  

 
 

 
25. Závěr 

                                                                                                                                    
9. zasedání Zastupitelstva města J. Hradec bylo skončeno v 18:40 hodin. 
 
 

 
 
 
                                                                                   Ing. Stanislav   M r v k a 
                                                                                           starosta města 
 
 

 
Ověřovatelé:   Milada Petrů           …………………………… 

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

  JUDr. Tomeš Vytiska     …………………………… 
 
                      datum ověření zápisu                                        .………………………….. 
 
 
 

 
 
 
Zapsala: I. Korandová 
V Jindřichově Hradci dne 28. srpna 2019 




