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        ZZ   ÁÁ   PP   II   SS   
 

z  1 0 .  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 5 .  z á ř í  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:                             25 členů ZMě 
Nepřítomno:                           0 členů ZMě 
Omluveno:                             2 členové ZMě                                         Celkem 27 členů ZMě 
 
Konstatoval, že ZMě je usnášeníschopné.   
 

Zapisovatelkou jednání byla pověřena pracovnice Městského úřadu J. Hradec Iva Korandová.  
 
 
 
2. Schválení návrhové komise a ověřovatelů zápisu 
 
Materiál uvedl starosta města Ing. Stanislav Mrvka.  

 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
návrhovou komisi ve složení: 
- Bc. Miroslav Kadeřábek - mluvčí 

- Ing. Jan Mlčák, MBA 
- MUDr. Jakub Rytíř 
 
ověřovatele zápisu ve složení: 

- MUDr. Jaromír Kopřiva 
- Mgr. Bc. Milan Synek 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 25 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 164/10Z/2019  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

návrhovou komisi ve složení: 
- Bc. Miroslav Kadeřábek - mluvčí 
- Ing. Jan Mlčák, MBA 
- MUDr. Jakub Rytíř 
 

ověřovatele zápisu ve složení: 
- MUDr. Jaromír Kopřiva 

- Mgr. Bc. Milan Synek 
 
 
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 25 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 165/9Z/2019  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
předložený program jednání 

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

 
K tomuto bodu se vyjádřili: 
O. Kinšt – zdá se mi pochybné RO č. 58/19, které se týká základové desky pod záchodky v Pravdově 
ulici. To v projektu nebylo? S tím se nepočítalo? 400 tis. Kč. je hodně.  
Ing. B. Komínek – v projektu vůbec záchodky nebyly, takže to byla investiční akce navíc. Byla 
možnost postavení zděného WC nebo usazení buňky, která tam nakonec byla usazena, a proto na ní  
musela být zhotovena základová deska. 

 

Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. bere na vědomí 
rozpočtová opatření č. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 a 60/2019, která schválila Rada 
města Jindřichův Hradec. 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 25 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 166/10Z/2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. bere na vědomí 
rozpočtová opatření č. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 a 60/2019, která schválila Rada 
města Jindřichův Hradec. 

 

5. Návrh na poskytnutí finančních dotací z 2. výzvy Dotačního programu města Jindřichův 
Hradec na podporu sportu v roce 2019 

 
Materiál uvedla místostarostka města Ing. Magda Blížilová.  
 
K tomuto bodu se vyjádřili: 
MUDr. J. Kopřiva – děkuje RMě, že byl přizván k jednání o rozdělování dotací na podporu sportu. 
V příštím roce by se mohl systém zjednodušit, aby sportovní kluby měly nějakou jistotu, s jakou 
částkou můžou vždy počítat. Co se týká přímo rozdělování. Návrh sportovní komise koresponduje 
s tím, že největší částky dostaly sportovní kluby, které byly v 1. kole znevýhodněny. Nejvíce 

objektivní byly náklady za nájem sportovišť. RMě respektovala návrh sportovní komise a přerozdělila 
6% rozdělované částky. Částky nesměly přesáhnout 100% požadované dotace. 
Mgr. O. Pumpr – já jsem vznesl to, aby se zvýšily dotace mládežnickým klubům. Pouhým pohledem 
zjistíme, že 4 kluby (Střelci, HC Vajgar, Oddíl plavání, TJ Slovan), si rozdělí 1450 tis. Kč. Nelíbí se mi 
tento postoj. Je to nespravedlivé.  
JUDr. T. Vytiska – na minulém zasedání ZMě jsem žádal písemnou odpověď. Do dnešního dne jsem 

neobdržel odpověď. Spolek Střelci měl přenechat své ledy, které nutně potřeboval pro svou činnost, 

jiným klubům. Stalo se to letos a v loňském roce. Když někdo chce od města dotaci a uvádí 
nepravdivé údaje v žádosti, tak ten žadatel je nevěrohodný a neměl by nic obdržet. Domnívám se, že 
kdo bude hlasovat pro tento předložený materiál, tak hlasuje do neznáma.  
MUDr. J. Kopřiva –musí se sečíst obě částky z 1. a 2. výzvy.  
Mgr. O. Pumpr – chtěl bych předložit protinávrh k bodu 1: 
 

1. neschvaluje  
poskytnutí finančních dotací z ORJ 14 – Odbor školství z 2. výzvy opatření č. 2 Dotačního 
programu města Jindřichův Hradec na podporu sportu v roce 2019 dle předloženého návrhu a 
vrací materiál k opětovnému projednání Radě města. 
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Bc. R. Staněk – ohlásil podjatost.  
Ing. S. Mrvka – každý rok je rozdělení dotací nespravedlivé. Bude rád, pokud se udělá systém, který 

bude pro všechny spravedlivý. Dle rozdělení je na tom procentuálně nejhůře Cyklistický klub J. 
Hradec. Obdržel několik reakcí veřejnosti.  

MUDr. J. Kopřiva – každý klub má příspěvky složené z dotací z města, kraje, svazu, MŠMT. 
Sportovní komise řešila nájem za sportoviště.  
JUDr. T. Vytiska – opravdu odpověď neobdržel. Pokud někdo obchází dotační pravidla, je to závažné. 
Nemůžu si nárokovat led, který pak nepotřebuji. Pokud uvádí nepravdivé informace, tak je 
nevěrohodný.  
MUDr. J. Kopřiva – žádné z čísel není pravdivé. Žádosti jsou dávány na začátku roku a situace se 

vyvíjí. Oba kluby dostaly 90%. 
 
Protinávrh Mgr. O. Pumpra:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. neschvaluje 
poskytnutí finančních dotací z ORJ 14 – Odbor školství z 2. výzvy opatření č. 2 Dotačního 

programu města Jindřichův Hradec na podporu sportu v roce 2019 dle předloženého návrhu a 
vrací materiál k opětovnému projednání Radě města. 

2. schvaluje 
poskytnutí finančních dotací z ORJ 14 – Odbor školství z 2. výzvy opatření č. 3 Dotačního 
programu města Jindřichův Hradec na podporu sportu v roce 2019 dle předloženého návrhu 

3. ukládá 
Odboru školství, mládeže a tělovýchovy sepsat příslušné smlouvy 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém protinávrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 8 členů ZMě, 5 členů ZMě nesouhlasilo a 12 členů ZMě se 
zdrželo. 
 
PROTINÁVRH NEBYL SCHVÁLEN. 
 

 
Návrh na usnesení:  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

poskytnutí finančních dotací z ORJ 14 – Odbor školství z 2. výzvy opatření č. 2 Dotačního 
programu města Jindřichův Hradec na podporu sportu v roce 2019 dle předloženého návrhu 

2. schvaluje 
poskytnutí finančních dotací z ORJ 14 – Odbor školství z 2. výzvy opatření č. 3 Dotačního 
programu města Jindřichův Hradec na podporu sportu v roce 2019 dle předloženého návrhu 

3. ukládá 
Odboru školství, mládeže a tělovýchovy sepsat příslušné smlouvy 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 18 členů ZMě a 7 členů ZMě se zdrželo. 
 

Usnesení číslo: 167/10Z/2019  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

poskytnutí finančních dotací z ORJ 14 – Odbor školství z 2. výzvy opatření č. 2 Dotačního 

programu města Jindřichův Hradec na podporu sportu v roce 2019 dle předloženého návrhu 

2. schvaluje 
poskytnutí finančních dotací z ORJ 14 – Odbor školství z 2. výzvy opatření č. 3 Dotačního 
programu města Jindřichův Hradec na podporu sportu v roce 2019 dle předloženého návrhu 

3. ukládá 
Odboru školství, mládeže a tělovýchovy sepsat příslušné smlouvy 
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6. Bezpečnostní přeliv rybníku Návesní dolní v Dolní Radouni - rozpočtový závazek na rok 
2020 

 
Materiál uvedl uvolněný člen rady města Ing. Bohumil Komínek. 
 
Návrh na usnesení:  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
financování zakázky Bezpečnostní přeliv rybníku Návesní dolní v Dolní Radouni z rozpočtu 
města v roce 2020 v částce cca 2 500 tis. Kč 

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

usnesení souhlasilo 25 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 168/10Z/2019  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

financování zakázky Bezpečnostní přeliv rybníku Návesní dolní v Dolní Radouni z rozpočtu 
města v roce 2020 v částce cca 2 500 tis. Kč 

 
7. Poskytnutí dotace MK ČR a uzavření veřejnoprávních smluv k Programu regenerace MPR 
Jindřichův Hradec 

 
Materiál uvedl uvolněný člen rady města Ing. Bohumil Komínek. 
 
Návrh na usnesení:  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

znění vzorové Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu regenerace MPR 
Jindřichův Hradec dle předloženého návrhu. 

2. schvaluje 

uzavření Veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z Programu regenerace MPR Jindřichův 
Hradec dle schváleného vzoru s jednotlivými příjemci dotace dle přiloženého rozpisu v souladu 
s usnesením Zastupitelstva města Jindřichův Hradec č. 83/5Z/2019 ze dne 20.3.2019. 

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

usnesení souhlasilo 25 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 169/10Z/2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

znění vzorové Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu regenerace MPR 
Jindřichův Hradec dle předloženého návrhu. 

2. schvaluje 
uzavření Veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z Programu regenerace MPR Jindřichův 
Hradec dle schváleného vzoru s jednotlivými příjemci dotace dle přiloženého rozpisu v souladu 

s usnesením Zastupitelstva města Jindřichův Hradec č. 83/5Z/2019 ze dne 20.3.2019. 

 
8. Poskytnutí individuálních dotací na podporu výstavby technické a dopravní infrastruktury 

nových RD 
 
Materiál uvedl uvolněný člen rady města Ing. Bohumil Komínek. 
 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
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1. schvaluje 
poskytnutí dotace na podporu výstavby technické a dopravní infrastruktury nových RD panu 

, trvale bytem , 391 81 Veselí nad Lužnicí, na projekt Prodloužení 
vodovodního řadu Políkno v částce 30 000,- Kč 

2. schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace v částce 30 000,- Kč mezi městem 

Jindřichův Hradec a panem , trvale bytem , 391 81 Veselí nad 
Lužnicí, na projekt Prodloužení vodovodního řadu Políkno, dle schváleného vzoru 

3. schvaluje 
poskytnutí dotace na podporu výstavby technické a dopravní infrastruktury nových RD paní 

, trvale bytem , 377 01 Jindřichův Hradec, na projekt 
Prodloužení vodovodu k.ú. Buk v částce 450 000,- Kč. 

4. schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace v částce 450 000,- Kč mezi městem 
Jindřichův Hradec a paní , trvale bytem , 377 01 
Jindřichův Hradec, na projekt Prodloužení vodovodu k.ú. Buk, dle schváleného vzoru 

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

usnesení souhlasilo 25 členů ZMě. 
 

Usnesení číslo: 170/10Z/2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
poskytnutí dotace na podporu výstavby technické a dopravní infrastruktury nových RD panu 

, trvale bytem , 391 81 Veselí nad Lužnicí, na projekt Prodloužení 
vodovodního řadu Políkno v částce 30 000,- Kč 

2. schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace v částce 30 000,- Kč mezi městem 
Jindřichův Hradec a panem , trvale bytem , 391 81 Veselí nad 
Lužnicí, na projekt Prodloužení vodovodního řadu Políkno, dle schváleného vzoru 

3. schvaluje 
poskytnutí dotace na podporu výstavby technické a dopravní infrastruktury nových RD paní 

, trvale bytem , 377 01 Jindřichův Hradec, na projekt 
Prodloužení vodovodu k.ú. Buk v částce 450 000,- Kč. 

4. schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace v částce 450 000,- Kč mezi městem 
Jindřichův Hradec a paní , trvale bytem  377 01 
Jindřichův Hradec, na projekt Prodloužení vodovodu k.ú. Buk, dle schváleného vzoru 

 
9. Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Jindřichův Hradec včetně pokynů pro 

zpracování návrhu změny č. 1 Územního plánu Jindřichův Hradec v rozsahu zadání změny č. 
1 
 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk.  
 
K tomuto bodu se vyjádřili: 

J. Liška – přestavba domu na sídlišti Pod Kasárny. Jedná se o plochy veřejného prostranství. V sídlišti 

rodinných domků, dvoupodlažních. Nic vyššího v územním plánu nebylo. Kdo je zodpovědný za 
zmatečný územní plán z roku 2014? Kdo způsobil změnu, že může být vystavěn třípodlažní objekt. 
Odbor výstavby spolu v rozporu se zmatečným územním plánem vydal závazné stanovisko budoucímu 
majiteli na občanskou vybavenost a schválil čtyřpodlažní domek. Vyšší objekt než mateřská školka. 
Stížnost na zrušení závazného stanoviska je podaná na KÚ. KÚ zatím neodpověděl. Na petici občanů 
nikdo neodpověděl. Odpovídá pouze pan starosta dle směrnice č. 5/2016, která je v rozporu se 

zákonem. Občany zajímá, proč se vyhovuje jednomu podnikateli, proti zájmům občanům J. Hradce. 
Proč město podporuje výstavbu kanceláří, ordinací, kadeřnictví, ubytování atd. To je nepotřebné. 
Přinesou pouze obrovskou zátěž. 
B. Holoubková – též bydlí na sídlišti Pod Kasárny. Je to sídliště rodinných domů. Je tam málo 
prostoru. Je tam malé hřiště a hřiště na volejbal. Děti si nemají kde hrát. Pokud bude odsouhlasena 
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výstavba, bude se muset hřiště zbourat. Jak mohlo město prodat příjezdovou cestu? Plynová stanice 
se bude muset zbourat. Nemělo by město stavět své bytové domy, proč podporovat soukromníka?  
P. Král – vyjadřuje se k sídlišti U Nádraží – p. Frank, Bene Domus, JH Comp. Byla sepsána petice. 
Podepsána 838 občany. Nejde o iracionální obavu. Ale reálné obavy. P. Frank chce změnit na 

hromadné bydlení. Zahuštění zástavby je nepřípustné podle současného územního plánu. Důsledky 
zahuštění budou značné. Dopravní zatížení, pozemky jsou navázány na jednosměrnou ulici, zvýší se 

hlučnost, prašnost, bezpečnost chodců, zastínění nižších pater protějších domů. Kombinace zahuštění 
zástavby a parkovacích míst, nemožné. Nefunkčnost spolupráce státní správy a samosprávy. 
Podnikatel ty objekty kupoval jako občanskou vybavenost veřejnou. Nechceme bránit podnikání. Jde o 
zájmy jednotlivce, ne o zájmy stovek občanů. Navrhujeme neschválení navržených změn. Navrhujeme 
se spolupodílet na dalším postupu.  
Ing. T. Blábolil – je nádherné, že se široká veřejnost zúčastnila. Nebude se zastávat žádného 

podnikatele, ani výstavby bytů. Mně jako podnikateli vyhovuje, že tu není dostatek bytů, pro mě vyšší 
zisk, jelikož jsem vlastník několika nemovitostí, ale pro nás pro všechny, je to problém do budoucna, 
že tu bude nedostatek bytů. Zamyslete se, kdo v J. Hradci zůstane za 20 let? My budeme všichni 
v důchodu a mladí lidé budou odcházet.  
Ing. P. Vozábalová – reaguji jako státní správa. Na situaci sídliště U Nádraží musíme nahlížet ze 2 
pohledů. Jako závazné stanovisko v souladu se současným ÚP, a také jako podnět vlastníka 
nemovitosti jako každý občan J. Hradce. P. Frank měl vizi postavit bytový dům. Dle územního plánu to 

není možné. Tak si zažádal o změnu ÚP. V další části chtěl multifunkční dům. Odbor vydal kladné 
stanovisko. V ÚP není řešena výška. ÚP pracuje v plochách.  

Ing. B. Krejčí – my jsme vázáni právním názorem nadřízeného orgánu. KÚ musí zaujmout právní 
stanovisko, to je závazné. Pokud KÚ vydá rozhodnutí, že je objekt moc vysoký, bude muset být 
projekt přepracován a vydané nové závazné stanovisko na nižší stavbu. U stavby sídl. Pod Kasárny 
není žádná žádost o stavební povolení, jen závazné stanovisko, to se zkoumá, u stavby p. Franka – 
polyfunkční dům, vydáno územní rozhodnutí.  

Ing. P. Blížilová – bydlí v lokalitě sídl. U Nádraží. Je členem petičního výboru. Nevadilo by nám, 
kdyby bylo vystavěno 10-15 bytů do osobního vlastnictví. Teď pan Frank navrhuje 60 nájemních bytů. 
Nikdo neví, kdo se tam nastěhuje, nedá se to nijak regulovat. Problém projektu je, že vznikl v době, 
kdy se bojovalo proti ubytovnám. Všechna města bojují proti tomu, aby začaly vznikat bytové domy 
s hodně byty. I kdyby to byli slušní lidé, bude to velký nápor lidí. Podám protinávrh na neschvaluje 
v bodě 2.- 6. A pokud výbor nepřijal žádné stanovisko, které stanovisko je tedy platné? 

Bc. R. Staněk – v případě, že výbor pro ÚP nepřijal doporučení, je bráno stanovisko pořizovatele. 
Tedy stanovisko oddělení územního plánování odboru výstavby.  
Ing. P. Vozábalová – nad rámec stavebního zákona dáme veřejnosti možnost uplatnit podněty (své 
nápady), co by změnou ÚP chtěli řešit. Každý podnět jsme zaevidovali a je součástí materiálu a 
vydáno stanovisko z pohledu platné legislativy a praxe. Tam kde výbor pro ÚP nedospěl k žádnému 
závěru, je bráno doporučení pořizovatele. Pokud se dnes něco pustí dál, neznamená, že už se s tím 

nedá nic dělat.   

Ing. J. Chalupský – u bodů, u kterých výbor pro ÚP nedošel ke shodě, bychom rádi slyšeli názory a 
vysvětlení. Vyjádřit se k jednotlivým bodům.  
Mgr. V. Burian – už dříve v minulosti se uvažovalo, že by mohly stát 2 velké paneláky na sídl. U 
Nádraží. Ale nenastalo to, jelikož by to bylo zahuštěné. Nyní je tam problém s parkováním. A nejde 
jen o parkování.  
Ing. P. Vozábalová – podněty předáme zpracovateli a výbor pro ÚP rozhodl, že se bude pracovat 
s každým podnětem, který se pustí dál. Další orgány budou řešit další záležitosti – doprava – počet 

parkovacích míst, napojení na infrastrukturu, životní prostředí – úbytek zeleně atd.  
Ing. J. Chalupský – názor p. Krále je nejpřesnější. Řekl zásadní argumenty. Nechceme bránit 
podnikání, ale žádný podnikatel nechce podnikat v nepřátelském prostředí. Město by mohlo 
zprostředkovat komunikaci mezi oběma stranami. Pokud podnikatel nemůže získat důvěru, nemůže 
pokračovat v projektu. Lokalita je nějak navržena, a jestli tam někdo navrhl školku, nízký objekt, mělo 
to nějaký důvod. Posuzoval celou lokalitu. Nemyslím si, že je vhodné vzít jeden prvek a změnit 

lokalitu. Dopravně to není vyhodnocené. Řešil jsem lokalitu na Nežárce a snažil se o diskuzi a názory 
většiny. Neměli bychom vytvářet napětí v těch lokalitách. Koukat na to jako na celek, aby to 
harmonicky fungovalo.  

Mgr. V. Burian – příklad z minulosti. V historickém jádru stály 2 historické domy, které neměly být 
zbourány a byly nakonec vystaveny nové domy. Pokutu dostali fyzické osoby v malé výši. Mám strach, 
že může nastat situace, že bude schválen 4 patrový dům, ale bude vystaven 8 patrový dům, tak 
podnikatel dostane pokutu, která bude směšná a nic už se s tím neudělá.  

Ing. P. Vozábalová – bude mít povoleno zkolaudovat 4 patra, a pokud bude 8 pater, tak bude 
vyzván k odstranění stavby.  
Mgr. O. Pumpr – v které fázi se dostane na možnost zavedení výškových regulativů? 
Ing. P. Vozábalová – regulace se zapracuje teď do návrhu změny ÚP. Dokud změna nenabyde 
účinnosti, bude ÚP tak, jak je teď. ZMě bude hlasovat o vydání změny ÚP. Bude se stále jednat o 
každém podnětu, dokud to dotčeným orgánům nebude vyhovovat. 
Mgr. Bc. M. Synek – počet obyvatel J. Hradce trvale klesá. Občanská vybavenost přináší pracovní 

příležitosti. Nechci, abychom ze všech částí města udělali „nocležny“ a za prací budeme dojíždět.  
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Bc. M. Kadeřábek – výbor pro ÚP široce diskutoval. Bohužel sklízíme plody toho, co se stalo 
v minulosti. Kdyby se lokalita neprodala a zůstala školka, nemuseli bychom se teď o tom bavit.  
 
Návrh Ing. J. Chalupského: 

 
 schvaluje  

 hlasování o návrhu Ing. Chalupského na zařazení jednotlivých bodů do samostatného 
 hlasování. 
 
Ing. S. Mrvka dává procedurálně hlasovat o předloženém návrhu.  S návrhem souhlasilo 15 
členů ZMě a 10 členů ZMě se zdrželo. 
 

 
Procedurální hlasování o zařazení jednotlivých bodů do návrhu usnesení a pak bude pokračovat 
diskuze. 
 

7. schvaluje 
 řešení podnětu veřejnosti I_034_JH_Břeských, tak jak je uvedeno v příloze č. 1 k návrhu 
 zprávy o uplatňování Územního plánu Jindřichův Hradec. 

 
Ing. S. Mrvka dává procedurálně hlasovat o zařazení bodu č. 7 – I_034_JH_Břeských. Se 

zařazením bodu č. 7 souhlasilo 17 členů ZMě, 7 členů ZMě se zdrželo a 1 člen ZMě 
nehlasoval. 
 

8. schvaluje 
 řešení podnětu veřejnosti I_040_JH_Kukačka, tak jak byl projednán výborem pro územní plán 

 a jak je uvedeno v příloze č. 1 k návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Jindřichův 
 Hradec. 
 
Ing. S. Mrvka dává procedurálně hlasovat o zařazení bodu č. 8 – I_040_JH_Kukačka. Se 
zařazením bodu č. 8 souhlasilo 16 členů ZMě a 9 členů ZMě se zdrželo. 
 

9. schvaluje 
 řešení podnětu veřejnosti I_053_JH_Tejčka, tak jak je uvedeno v příloze č. 1 k návrhu zprávy 
 o uplatňování Územního plánu Jindřichův Hradec. 
 
Ing. S. Mrvka dává procedurálně hlasovat o zařazení bodu č. 9 – I_053_JH_Tejčka. Se 
zařazením bodu č. 9 souhlasilo 15 členů ZMě a 10 členů ZMě se zdrželo. 

 

10. schvaluje 
 řešení podnětu města bod 2. (Jarošovské předměstí), tak jak je uvedeno v příloze č. 2 k 
 návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Jindřichův Hradec. 
 
Ing. S. Mrvka dává procedurálně hlasovat o zařazení bodu č. 2 Jarošovské předměstí. Se 
zařazením bodu č. 10 souhlasilo 14 členů ZMě a 11 členů ZMě se zdrželo. 
 

11. schvaluje 
 řešení podnětu města bod 13. (parkoviště u řeky), tak jak byl projednán výborem pro územní 
 plán a jak je uvedeno v příloze č. 2 k návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Jindřichův 
 
Ing. S. Mrvka dává procedurálně hlasovat o zařazení bodu č. 13 parkoviště u řeky. Se 
zařazením bodu č. 11 souhlasilo 14 členů ZMě a 11 členů ZMě se zdrželo. 

 
12. schvaluje  

 řešení podnětu města bod 17. (silnice z Buku na Frankův dvůr), tak jak byl projednán 

 výborem pro územní plán a jak je uvedeno v příloze č. 2 k návrhu zprávy o uplatňování 
 Územního plánu Jindřichův Hradec. 
 
Ing. S. Mrvka dává procedurálně hlasovat o zařazení bodu č. 17 silnice z Buku na Frankův 

dvůr. Se zařazením bodu č. 12 souhlasilo 15 členů ZMě a 10 členů ZMě se zdrželo. 
 

13. schvaluje  
řešení podnětu města bod 27. (spolkový dům Matná), tak jak byl projednán výborem pro 
územní plán a jak je uvedeno v příloze č. 2 k návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu 
Jindřichův Hradec. 
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Ing. S. Mrvka dává procedurálně hlasovat o zařazení bodu č. 27 spolkový dům Matná. Se 
zařazením bodu č. 13 souhlasilo 14 členů ZMě a 11 členů ZMě se zdrželo. 
 
V 17:23 hod opustila jednání ZMě MgA. S. Langerová. Přítomno 24 členů. V 17:25 hod opustil jednání 

ZMě MUDr. J. Rytíř. Přítomno 23 členů ZMě. V 17:25 hod se dostavila na jednání ZMě MgA. S. 
Langerová. Přítomno 24 členů ZMě. V 17:27 hod se dostavil na jednání ZMě MUDr. J. Rytíř. Přítomno 

25 členů ZMě. V 17:45 hod opustil jednání ZMě MUDr. J. Žižka. Přítomno 24 členů ZMě. V 17:47 hod 
se dostavil na jednání ZMě MUDr. J. Žižka. Přítomno 25 členů ZMě. V 17:50 hod opustil jednání ZMě 
MUDr. J. Kopřiva. Přítomno 24 členů ZMě. V 17:56 hod opustila jednání ZMě PhDr. J. Burianová, Mgr. 
V. Burian, Mgr. Bc. M. Synek. Přítomno 22 členů ZMě. V 17:59 hod se dostavil na jednání ZMě Mgr. 
Bc. M. Synek, přítomno 23 členů ZMě. V 18:01 hod se dostavili na jednání ZMě Mgr. V. Burian a PhDr. 
J. Burianová. Přítomno 25 členů ZMě.   

 
Pokračování v diskuzi: 
Ing. J. Chalupský – žádá o vyjádření k některým podnětům.  
Ing. P. Vozábalová – podala vyjádření k jednotlivým lokalitám. „Břeských“ – zemědělská plocha a 
změnit na plochy zastavitelné. Plocha je velká, měli bychom pustit tuto lokalitu aspoň 1. kolem a 
počkat na vyjádření dotčených orgánů. „Kukačka“ – zastavitelné plochy by měly být s podmínkou 
kvalitního dopravního napojení. Výbor pro ÚP doporučil, aby se plochy prověřily územní studií. Jaké 

dopravní napojení by bylo nejvýhodnější.  
Ing. J. Chalupský – co pro nás znamená z hlediska obav občanů, k čemu se přibližujeme, či 

oddalujeme k nějakému obchvatu. Aby se třeba obavy rozptýlily. Zda napojením, tímto krokem 
nebudou vznikat další negativní vlivy.  
Ing. P. Vozábalová – co se týče rozvoje na západním okraji J. Hradce. Územní studie bude znamenat 
to, že projektant se bude snažit zhodnotit technickou a ekonomickou náročnost napojení na Pražskou 
ulici.  

Ing. J. Chalupský – ten, kdo v té lokalitě nebydlí, začne něco vytvářet dle plánů. Je navržena i 
nějaká alternativa? Zdůvodnění, že to bude komfortnější, to mi moc nestačí.  
Ing. S. Mrvka – v této době nelze na nějaké otázky odpovědět.  
Ing. P. Vozábalová – „Tejčka“– podnět, aby jeho rozsáhlé pozemky byly změněny na zastavitelné 
plochy pro bydlení. Musíme uvažovat i tak, že pokud jsou tam jiné zastavitelné plochy, které nejsou 
využité. „Jarošovské předměstí“ – východní okraj J. Hradce. Zastavitelná plocha se tam dostala 

z krajského rozhodnutí. Udělá se rozsáhlá územní studie, aby byla schůdná pro podnikatele a i pro 
případnou výstavbu bydlení. Tuto lokalitu rozdělila na 2 části. Severní a jižní. Jižní pro bydlení, severní 
vhodné pro smíšenou výrobu, občanskou vybavenost. Napojit na inženýrské sítě. „Parkoviště u řeky“ – 
souvisí to s regulačním plánem městské památkové rezervace. Je to u řeky. Dotčený orgán je životní 
prostředí. Je to námět, kdy z pohledu města by tam mohla být parkovací místa. Bylo by dobré tento 
podnět pustit dál a uvidíme, jaké vyjádření budou mít dotčené orgány.  

Ing. J. Chalupský – bojím se toho něco pustit dál, co vlastně ani nechceme, když nevíme, co bude 

dál. Jsem rád, že někdo přichází s nějakým řešením. Zapojit ty, kterých se to bezprostředně týká.  
Ing. P. Vozábalová – „silnice z Buku na Frankův dvůr“ – komunikace je v současném ÚP pro cyklisty 
a pěší. Je to snaha dopravního propojení těchto lokalit.  
Ing. J. Chalupský – čí to byl podnět? Proč zrovna město má zájem propojit Frankův dvůr s Bukem? 
Ing. S. Mrvka – je to propojení cyklostezek. A aby tam jednou mohla být cesta, musí být v ÚP. 
Ing. B. Komínek – v koncepci cyklodopravy. Propojení lokalit.  
Ing. P. Vozábalová – „spolkový dům Matná“ – objekt hasičárny. Omylem se dostal do územního 

plánu. Objekt je v ploše veřejného prostranství. Součástí je upravit okolní plochu. 
JUDr. T. Vytiska – jsme v situaci, že je lepší pustit všechny podněty dál, aby se dalo nějak 
pokračovat a rozhodovat. A mohly se dát výhrady a vyjádřit se, čeho chtějí strany dosáhnout.  
PhDr. J. Burianová – vyjadřuje se ke spolkovému domu v Matné. Prostředí tam je v dost žalostném 
stavu. Lidé nemají možnost se někde scházet. Nemají kde. V Matné se přikláním pro výstavbu nové 
hasičárny či spolkového domu. 

Ing. S. Mrvka – nechci prosazovat něco, co je proti zájmu lidí, ale pokud něco nebude schváleno a 
puštěno k dalšímu jednání, nebude možnost rozhodovat o dané lokalitě. 
 

Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. bere na vědomí 

„Petici proti změnám územního plánu v lokalitě sídliště U Nádraží v Jindřichově Hradci“ ze dne 
26. 4. 2019 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 25 členů ZMě. 
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2. neschvaluje 
řešení podnětu veřejnosti I_031_JH_Frank, tak jak byl projednán výborem pro územní plán a 
jak je uvedeno v příloze č. 1 k návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Jindřichův Hradec 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém protinávrhu Ing. P. Blížilové na usnesení. S 
předloženým návrhem na usnesení souhlasilo 10 členů ZMě, 3 členové ZMě byli proti a 12 
členů ZMě se zdrželo. 

 
PROTINÁVRH NEBYL SCHVÁLEN 
 

2. schvaluje  
řešení podnětu veřejnosti I_031_JH_Frank, tak jak byl projednán výborem pro územní plán a 
jak je uvedeno v příloze č. 1 k návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Jindřichův Hradec 

nebylo přijato  

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 13 členů ZMě, 4 členové ZMě byli proti a 8 členů ZMě se zdrželo. 

NÁVRH NA USNESENÍ NEBYL SCHVÁLEN 

3. neschvaluje 

řešení podnětu veřejnosti I_043_JH_JH Comp, tak jak byl projednán výborem pro územní plán 
a jak je uvedeno v příloze č. 1 k návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Jindřichův 

Hradec 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém protinávrhu Ing. P. Blížilové na usnesení. S 
předloženým návrhem na usnesení souhlasilo 10 členů ZMě, 2 členové ZMě byli proti a 13 
členů ZMě se zdrželo. 
 
PROTINÁVRH NEBYL SCHVÁLEN 
 

3. schvaluje 
řešení podnětu veřejnosti I_043_JH_JH Comp, tak jak byl projednán výborem pro územní plán 
a jak je uvedeno v příloze č. 1 k návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Jindřichův 
Hradec 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 14 členů ZMě, 4 členové ZMě byli proti a 7 členů ZMě se zdrželo. 

4. neschvaluje 
řešení podnětu veřejnosti I_046_JH_BENE DOMUS, tak jak byl projednán výborem pro územní 
plán a jak je uvedeno v příloze č. 1 k návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Jindřichův 
Hradec 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém protinávrhu Ing. P. Blížilové na usnesení. S 
předloženým návrhem na usnesení souhlasilo 8 členů ZMě, 1 členové ZMě byli proti a 16 
členů ZMě se zdrželo. 

 
PROTINÁVRH NEBYL SCHVÁLEN 
 

4. schvaluje 
řešení podnětu veřejnosti I_046_JH_BENE DOMUS, tak jak byl projednán výborem pro územní 
plán a jak je uvedeno v příloze č. 1 k návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Jindřichův 
Hradec 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 12 členů ZMě, 3 členové ZMě byli proti a 10 členů ZMě se zdrželo. 

NÁVRH NA USNESENÍ NEBYL SCHVÁLEN 

5. neschvaluje 
řešení podnětu veřejnosti I_029_JH_Gardon INT, tak jak byl projednán výborem pro územní 
plán a jak je uvedeno v příloze č. 1 k návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Jindřichův 

Hradec 
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Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém protinávrhu Ing. P. Blížilové na usnesení. S 
předloženým návrhem na usnesení souhlasilo 9 členů ZMě, 1 člen ZMě byl proti a 15 členů 
ZMě se zdrželo. 
 

5. schvaluje 
řešení podnětu veřejnosti I_029_JH_Gardon INT, tak jak byl projednán výborem pro územní 

plán a jak je uvedeno v příloze č. 1 k návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Jindřichův 
Hradec 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 15 členů ZMě, 2 členové ZMě byli proti a 8 členů ZMě se zdrželo. 

6. neschvaluje 
řešení podnětu veřejnosti I_057_JH_JH Služby v.s , tak jak byl projednán výborem pro územní 

plán a jak je uvedeno v příloze č. 1 k návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Jindřichův 
Hradec 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém protinávrhu Ing. P. Blížilové na usnesení. S 
předloženým návrhem na usnesení souhlasilo 9 členů ZMě, 1 člen ZMě byl proti a 15 členů 
ZMě se zdrželo. 
 

PROTINÁVRH NEBYL SCHVÁLEN 

 
6. schvaluje 

řešení podnětu veřejnosti I_057_JH_JH Služby v.s , tak jak byl projednán výborem pro územní 
plán a jak je uvedeno v příloze č. 1 k návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Jindřichův 
Hradec 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 15 členů ZMě, 4 členové ZMě byli proti a 7 členů ZMě se zdrželo. 

 

Ing. S. Mrvka vyhlásil 5-minutovou přestávku na poradu předsedů klubů ohledně 
bodů, u kterých nebylo přijato žádné usnesení 

 

Zastupitelstvo města po projednání: 

 
2. schvaluje 

 řešení podnětu veřejnosti I_031_JH_Frank, tak jak byl projednán výborem pro územní 
 plán a jak je uvedeno v příloze č. 1 k návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu 

 Jindřichův Hradec 
 
Ing. S. Mrvka dává opětovně hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 16 členů ZMě, 4 členové ZMě byli proti a 5 členů ZMě se 
zdrželo. 

4. schvaluje 

 řešení podnětu veřejnosti I_046_JH_BENE DOMUS, tak jak byl projednán výborem pro 
 územní plán a jak je uvedeno v příloze č. 1 k návrhu zprávy o uplatňování Územního  plánu 
 Jindřichův Hradec 
 
Ing. S. Mrvka dává opětovně hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 

návrhem na usnesení souhlasilo 16 členů ZMě, 3 členové ZMě byli proti a 6 členů ZMě se 
zdrželo. 

 
7. schvaluje 

 řešení podnětu veřejnosti I_034_JH_Břeských, tak jak je uvedeno v příloze č. 1 k  návrhu 
 zprávy o uplatňování Územního plánu Jindřichův Hradec. 
 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 24 členů ZMě a 1 člen ZMě se zdržel. 
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8. schvaluje 

 řešení podnětu veřejnosti I_040_JH_Kukačka, tak jak byl projednán výborem pro územní plán 
 a jak je uvedeno v příloze č. 1 k návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Jindřichův 

 Hradec. 
 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 21 členů ZMě a 4 členové ZMě se zdrželi. 
 

9. schvaluje 
 řešení podnětu veřejnosti I_053_JH_Tejčka, tak jak je uvedeno v příloze č. 1 k návrhu 
 zprávy o uplatňování Územního plánu Jindřichův Hradec. 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 22 členů ZMě a 3 členové ZMě se zdrželi. 
 

10. schvaluje 
 řešení podnětu města bod 2. (Jarošovské předměstí), tak jak je uvedeno v příloze č. 2 k 
 návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Jindřichův Hradec. 

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

usnesení souhlasilo 22 členů ZMě a 3 členové ZMě se zdrželi. 
 

11. schvaluje 
 řešení podnětu města bod 13. (parkoviště u řeky), tak jak byl projednán výborem pro územní 
 plán a jak je uvedeno v příloze č. 2 k návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Jindřichův 

 Hradec. 
 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 15 členů ZMě, 3 členové ZMě byli proti a 7 členů ZMě se zdrželo. 
 

12. schvaluje 

 řešení podnětu města bod 17. (silnice z Buku na Frankův dvůr), tak jak byl projednán 
 výborem pro územní plán a jak je uvedeno v příloze č. 2 k návrhu zprávy o uplatňování 
 Územního plánu Jindřichův Hradec. 
 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 21 členů ZMě a 4 členové ZMě se zdrželi. 

 

13. schvaluje 
 řešení podnětu města bod 27. (spolkový dům Matná), tak jak byl projednán výborem pro 
 územní plán a jak je uvedeno v příloze č. 2 k návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu 
 Jindřichův Hradec. 
 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 20 členů ZMě a 5 členů ZMě se zdrželo. 

 
14. schvaluje 

v souladu s §55 odst. 1, za použití §6 odst. 5 a obdobně za použití §47 odst. 1 až 4 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění, zprávu o uplatňování 
Územního plánu Jindřichův Hradec, která obsahuje pokyny pro zpracování změny č. 1 
Územního plánu Jindřichův Hradec v rozsahu zadání změny, včetně příloh č. 1 a č. 2. 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 25 členů ZMě. 

 
Usnesení číslo: 171/10Z/2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. bere na vědomí 

„Petici proti změnám územního plánu v lokalitě sídliště U Nádraží v Jindřichově Hradci“ ze dne 
26. 4. 2019 

2. schvaluje 
řešení podnětu veřejnosti I_031_JH_Frank, tak jak byl projednán výborem pro územní plán a 
jak je uvedeno v příloze č. 1 k návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Jindřichův Hradec 
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3. schvaluje 
řešení podnětu veřejnosti I_043_JH_JH Comp, tak jak byl projednán výborem pro územní plán 
a jak je uvedeno v příloze č. 1 k návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Jindřichův 
Hradec 

4. schvaluje 
řešení podnětu veřejnosti I_046_JH_BENE DOMUS, tak jak byl projednán výborem pro územní 

plán a jak je uvedeno v příloze č. 1 k návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Jindřichův 
Hradec 

5. schvaluje 
řešení podnětu veřejnosti I_029_JH_Gardon INT, tak jak byl projednán výborem pro územní 
plán a jak je uvedeno v příloze č. 1 k návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Jindřichův 
Hradec 

6. schvaluje 
řešení podnětu veřejnosti I_057_JH_JH Služby v.s , tak jak byl projednán výborem pro územní 
plán a jak je uvedeno v příloze č. 1 k návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Jindřichův 
Hradec 

7. schvaluje 

 řešení podnětu veřejnosti I_034_JH_Břeských, tak jak je uvedeno v příloze č. 1 k návrhu 
 zprávy o uplatňování Územního plánu Jindřichův Hradec. 

 
8. schvaluje 

 řešení podnětu veřejnosti I_040_JH_Kukačka, tak jak byl projednán výborem pro územní plán 
 a jak je uvedeno v příloze č. 1 k návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Jindřichův 
 Hradec. 
 

9. schvaluje 

 řešení podnětu veřejnosti I_053_JH_Tejčka, tak jak je uvedeno v příloze č. 1 k návrhu 
 zprávy o uplatňování Územního plánu Jindřichův Hradec. 
 

10. schvaluje 
 řešení podnětu města bod 2. (Jarošovské předměstí), tak jak je uvedeno v příloze č. 2 k 
 návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Jindřichův Hradec. 

 
11. schvaluje 

 řešení podnětu města bod 13. (parkoviště u řeky), tak jak byl projednán výborem pro územní 
 plán a jak je uvedeno v příloze č. 2 k návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Jindřichův 
 Hradec. 
 

12. schvaluje 

 řešení podnětu města bod 17. (silnice z Buku na Frankův dvůr), tak jak byl projednán 
 výborem pro územní plán a jak je uvedeno v příloze č. 2 k návrhu zprávy o uplatňování 
 Územního plánu Jindřichův Hradec. 
 

13. schvaluje 
 řešení podnětu města bod 27. (spolkový dům Matná), tak jak byl projednán výborem pro 
 územní plán a jak je uvedeno v příloze č. 2 k návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu 

 Jindřichův Hradec. 
 

14. schvaluje 
v souladu s §55 odst. 1, za použití §6 odst. 5 a obdobně za použití §47 odst. 1 až 4 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění, zprávu o uplatňování 

Územního plánu Jindřichův Hradec, která obsahuje pokyny pro zpracování změny č. 1 

Územního plánu Jindřichův Hradec v rozsahu zadání změny, včetně příloh č. 1 a č. 2. 

 

 
Ing. S. Mrvka vyhlásil 20-minutovou přestávku.   
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10. Prodej části pozemku p.č. 208/34, obec J. Hradec, k.ú. Horní Žďár u J. Hradce - 
realizace záměru 
 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk.  

 
Návrh na usnesení:  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
prodej pozemku p.č. 208/41 o výměře 13 m², trvalý travní porost, který byl oddělen 
geometrickým plánem č. 358-152/2019 z pozemku p.č. 208/34, o výměře 342 m², vše obec 
Jindřichův Hradec, k.ú. Horní Žďár u Jindřichova Hradce manželům  

, oba trvale bytem , Jindřichův Hradec za celkovou kupní 
cenu 5 733,-- Kč. 
Smlouva bude uzavřena dle schváleného vzoru. 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 25 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 172/10Z/2019  

 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

prodej pozemku p.č. 208/41 o výměře 13 m², trvalý travní porost, který byl oddělen 
geometrickým plánem č. 358-152/2019 z pozemku p.č. 208/34, o výměře 342 m², vše obec 
Jindřichův Hradec, k.ú. Horní Žďár u Jindřichova Hradce manželům 

 oba trvale bytem , Jindřichův Hradec za celkovou kupní 

cenu 5 733,-- Kč. 
Smlouva bude uzavřena dle schváleného vzoru. 

 
11. Prodej části pozemku p.č. 2213, obec J. Hradec, k.ú. Radouňka - realizace záměru 
 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk.  
 

Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
prodej pozemku p.č. 2213/2, trvalý travní porost, o výměře 100 m², který byl oddělen 
geometrickým plánem č. 715-77/2018 z pozemku p.č. 2213, trvalý travní porost, o výměře 
1254 m2, vše obec Jindřichův Hradec, k.ú. Radouňka, , bytem 

, Radouňka, Jindřichův Hradec za celkovou kupní cenu 137 400,-- Kč 
včetně DPH 
Smlouva bude uzavřena dle schváleného vzoru. 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 25 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 173/10Z/2019  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
prodej pozemku p.č. 2213/2, trvalý travní porost, o výměře 100 m², který byl oddělen 
geometrickým plánem č. 715-77/2018 z pozemku p.č. 2213, trvalý travní porost, o výměře 

1254 m2, vše obec Jindřichův Hradec, k.ú. Radouňka, , bytem 

, Radouňka, Jindřichův Hradec za celkovou kupní cenu 137 400,-- Kč 
včetně DPH 
Smlouva bude uzavřena dle schváleného vzoru. 
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12. Převod pozemku pod silnicí I.třídy I/34 - p.č. 4278/9 v k.ú. Jindřichův Hradec - záměr 

 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk.  

 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
záměr bezúplatného převodu pozemku p.č. 4278/9, ostatní plocha, ostatní komunikace, o 
výměře 378 m2, obec i k.ú. Jindřichův Hradec, formou darovací smlouvy, do majetku ŘSD ČR, 
IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 25 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 174/10Z/2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
záměr bezúplatného převodu pozemku p.č. 4278/9, ostatní plocha, ostatní komunikace, o 

výměře 378 m2, obec i k.ú. Jindřichův Hradec, formou darovací smlouvy, do majetku ŘSD ČR, 
IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle 

 
13. Prodej pozemku p.č. 3665/2, obec i k.ú. Jindřichův Hradec - záměr 
 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk.  
 
V 19:09 hod opustil jednání ZMě Mgr. V. Burian. Přítomno 24 členů ZMě. 
 
Návrh na usnesení:  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
záměr prodat pozemek p.č. 3665/2 o výměře 72 m², obec i k,ú. Jindřichův Hradec, za těchto 
podmínek:  
- obálkovou metodou za minimální nabídkovou cenu 875,-- Kč/m² + příslušná sazba DPH 

- 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 
- upozorňujeme, že v předmětné části pozemku je uložen telekomunikační kabel 
- žadatel uhradí veškeré náklady se smlouvou spojené 
- prodávající má právo od smlouvy odstoupit v případě, že kupní cena a náklady se smlouvou 
spojené nebudou kupujícím uhrazeny včas a řádně 

- kupní cena bude uhrazena do 30ti dnů od podpisu smlouvy 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 24 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 175/10Z/2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
záměr prodat pozemek p.č. 3665/2 o výměře 72 m², obec i k,ú. Jindřichův Hradec, za těchto 

podmínek:  
- obálkovou metodou za minimální nabídkovou cenu 875,-- Kč/m² + příslušná sazba DPH 
- 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 
- upozorňujeme, že v předmětné části pozemku je uložen telekomunikační kabel 
- 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 
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14. Prodej části pozemku p.č. 2601/12, obec i k.ú. Jindřichův Hradec - záměr 
 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk.  
 

Návrh na usnesení:  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. neschvaluje 

přijetí záměru prodat část pozemku p.č. 2601/12, ostatní plocha, jiná plocha, obec i k.ú. 
Jindřichův Hradec 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 24 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 176/10Z/2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. neschvaluje 
přijetí záměru prodat část pozemku p.č. 2601/12, ostatní plocha, jiná plocha, obec i k.ú. 
Jindřichův Hradec 

 
15. Nabídka na odkoupení pozemků v k.ú. Otín u J.Hradce - realizace 

 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk.  
 
K tomuto bodu se vyjádřili: 
JUDr. T. Vytiska – co znamená zákaz zcizení a zatížení a zástavního práva?  
Ing. S. Mrvka – měli to jako zástavu a podmínka koupě, že zmizí zástava Sparkasse.  
JUDr. T. Vytiska – prodávající má peníze půjčené od Sparkasse a kupující peníze pošle rovnou bance.  

 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření Kupní smlouvy uzavřené mezi městem Jindřichův Hradec, IČ 00246875, se sídlem 

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec (jako kupující) a společnostmi BORA s.r.o., IČ 42408652, 
U Habrovky 247/11, Krč, Praha 4 a Pro Invest s.r.o., IČ 26022559, Kettnerova 2048/28, 

Stodůlky, Praha 5 (jako prodávající), dle předloženého návrhu, za celkovou kupní cenu 
456.800,- Kč, za podmínky souhlasu Waldviertler Sparkasse Bank AG s výmazem zákazu 
zcizení a zatížení a zástavního práva. 
Kupní cena bude hrazena z ORJ 39. 

2. schvaluje 

uzavření Darovací smlouvy a Smlouvy o zřízení služebnosti uzavřené mezi městem Jindřichův 
Hradec, IČ 00246875, se sídlem Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec (jako obdarovaný či 
oprávněný) a společnostmi BORA s.r.o., IČ 42408652, U Habrovky 247/11, Krč, Praha 4 a Pro 
Invest s.r.o., IČ 26022559, Kettnerova 2048/28, Stodůlky, Praha 5 (jako dárci a povinní), dle 
předloženého návrhu, za podmínky souhlasu Waldviertler Sparkasse Bank AG s výmazem 
zákazu zcizení a zatížení a zástavního práva. 

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

usnesení souhlasilo 24 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 177/10Z/2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření Kupní smlouvy uzavřené mezi městem Jindřichův Hradec, IČ 00246875, se sídlem 

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec (jako kupující) a společnostmi BORA s.r.o., IČ 42408652, 
U Habrovky 247/11, Krč, Praha 4 a Pro Invest s.r.o., IČ 26022559, Kettnerova 2048/28, 
Stodůlky, Praha 5 (jako prodávající), dle předloženého návrhu, za celkovou kupní cenu 
456.800,- Kč, za podmínky souhlasu Waldviertler Sparkasse Bank AG s výmazem zákazu 
zcizení a zatížení a zástavního práva. 
Kupní cena bude hrazena z ORJ 39. 
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2. schvaluje 
uzavření Darovací smlouvy a Smlouvy o zřízení služebnosti uzavřené mezi městem Jindřichův 
Hradec, IČ 00246875, se sídlem Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec (jako obdarovaný či 
oprávněný) a společnostmi BORA s.r.o., IČ 42408652, U Habrovky 247/11, Krč, Praha 4 a Pro 

Invest s.r.o., IČ 26022559, Kettnerova 2048/28, Stodůlky, Praha 5 (jako dárci a povinní), dle 
předloženého návrhu, za podmínky souhlasu Waldviertler Sparkasse Bank AG s výmazem 

zákazu zcizení a zatížení a zástavního práva. 

 
16. Zajištění výběru provozovatele vodohospodářské infrastruktury v majetku města J. 
Hradec, rozpočtový závazek na rok 2020 

 
Materiál uvedl uvolněný radní města Ing. Bohumil Komínek.  
 
V 19:18 hod se dostavil na jednání ZMě Mgr. V. Burian. Přítomno 25 členů ZMě. 

 
K tomuto bodu se vyjádřili: 
JUDr. T. Vytiska – uvažovala RMě nad tím, zda by si to město provozovalo samo?  
Ing. S. Mrvka – ano, diskuze proběhla, ale zkušenosti nejsou dobré. Náklady jsou vysoké. 
Provozování vod a kanalizací je ještě složitější než odpady.  

Ing. B. Komínek – například v Třeboni, je to sice městská společnost, ale z 80% si najímají firmu 
ČEVAK a ti to fakturují městu a je to dražší.  

JUDr. T. Vytiska – ve Strakonicích si to už dlouhodobě provozují sami. Zřejmě na tom netratí.  
Ing. S. Mrvka – je to na rozhodnutí zastupitelstva. Výhoda je v tom, že majetek zůstává městu. Je to 
doporučení rady města.  
 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
financování zakázky Zajištění výběru provozovatele vodohospodářské infrastruktury v majetku 
města J. Hradec 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 a 2 členové ZMě se zdrželi.  

 
Usnesení číslo: 178/10Z/2019  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
financování zakázky Zajištění výběru provozovatele vodohospodářské infrastruktury v majetku 
města J. Hradec z rozpočtu města v roce 2020 v částce cca 600 tis. Kč. 

 
17. Koupě bytového domu čp. 62/IV v k.ú. Jindřichův Hradec 
 

Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk.  
 
V 19:48 hod opustil jednání ZMě MUDr. M. Cihla. Přítomno 24 členů ZMě. V 19:49 hod se dostavil na 
jednání ZMě MUDr. M. Cihla. Přítomno 25 členů ZMě.  
 
K tomuto bodu se vyjádřili: 
JUDr. T. Vytiska – nemám nic proti koupi, jen cena se mi zdá přemrštěná. Je třeba vzít v úvahu, že 

co vybudoval pan Vorlíček, tak to je na černo prováděná stavba. Budeme muset dát bytové jednotky 

do původního plánu (cca 15 bytů). Město to bude stát několik milionů. Nebudeme přece platit za něco, 
co bylo vybudováno na černo. Bylo by dobré dál jednat s panem Vorlíčkem o ceně. 
Mgr. O. Pumpr – jaký je plán B? Co se bude dít, až to koupíme? Zda to přeprodáme, či opravíme. 
Vytváříme situaci, že v budoucnu zas může přijít někdo další, kdo bude chtít vybudovat byty pro 
nepřizpůsobivé, tak město by mělo začít vyjednávat. Jak vysvětlíme, že v tomto případě jsme 

vyjednávali a v dalším případě nebudeme. Vedle uvedeného objektu jsou další objekty, zda by město 
neuvažovalo o jeho odkupu. Poté by vznikla krásná lokalita. 
Ing. J. Chalupský – každý, kdo má v úmyslu se zdržet, či hlasovat proti návrhu usnesení, tak ať 
rozvine diskuzi a vše si vyříkáme. Tohle není klasický realitní obchod. Za 9,5 mil. Kč vyřešíme zásadní 
problém, který by vzniknul. Tvrzení pana Vorlíčka, že tam bude ubytovávat vojáky, matky s dětmi, 
studenty, to se rozporovalo s realitou, v jakém stavu byl objekt. My zde nevíme, jak by to mohlo 
dopadnout, pokud by se nepřizpůsobiví občané nastěhovali. V Kladně už s tím mají zkušenosti. Pokud 
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by se zrealizoval plán pana Vorlíčka, budeme řešit několik dalších problémů. Měli bychom udělat 
balíček opatření, abychom se těmto problémům vyhnuli, aby nás někdo další nemohl „vydírat“. Z 19 
mil. Kč se kleslo na 9,5 mil. Kč. To už je úspěch.  
Ing. S. Mrvka – nechci rozvádět teorie. Prostor pro další jednání ke snížení ceny už není. Plán B 

v současné době na stole neleží. Pokud ZMě schválí, bude se muset vysoutěžit projektant. Lokalita to 
je pěkná a byly by to hezké byty. V loňském roce jsme se pokusili o jednání o odkupu sousedních 

objektů a jednání nebylo úspěšné. K jednání jsou potřeba 2 strany, jedna, která chce prodat a druhá, 
která chce koupit.  
Mgr. V. Burian – jsou dotazy od občanů, když koupíme objekt od p. Vorlíčka, proč nekoupíme objekt 
od p. Franka. Odpověď už byla, že pokud není nabídka, nemůže město koupit. Dle diskuze hradečáků 
je, že byl investor, který chtěl objekt koupit, ale odstoupil. Město do toho nemuselo vůbec vstupovat. 
JUDr. T. Vytiska – máme před sebou krachujícího podnikatele a chce prodat co nejdráž. Nemá 

finanční prostředky, aby to dostavěl, takže nejsme nuceni ke koupi. Je to obdobný případ, jako při 
koupi pivovaru. Náklady jsme se dozvěděli až po koupi. Objekt pana Vorlíčka není stabilní, jsou i 
názory o zbourání a postavení znovu by bylo výhodnější. Děláme něco, aniž bychom věděli, kolik nás 
to bude stát. To se mi nelíbí.  
Mgr. O. Pumpr – co se stane, když se ZMě rozhodne to nekoupit? Co pan Vorlíček říkal o jeho dalších 
plánech? Zda město bude například dělat mediátora mezi investorem a panem Vorlíčkem? 
Ing. S. Mrvka – pokud to město nekoupí, nebudeme dělat nikomu mediátora. Každého investora by 

upozornil, že pokud by chtěl nový majitel vybudovat dům s hodně byty, tak že město bude dodržovat 
možnosti zákona velmi důsledně.  

Bc. M. Kadeřábek – do této situace nás přivedla i legislativa. Všichni bychom se měli snažit, aby se 
obchod s chudobou vymítil. Nemůžeme si dovolit to nekoupit.  
 
Návrh na usnesení:  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

uzavření kupní smlouvy mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec 
(jako kupujícím) a panem , , Kladno (jako prodávajícím) dle 
předloženého návrhu. 
Kupní cena 9.500.000,- Kč bude hrazena z výsledku rozpočtového hospodaření minulých let. 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 21 členů ZMě a 4 členové ZMě se zdrželi. 
 
Usnesení číslo: 179/10Z/2019  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

uzavření kupní smlouvy mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec 

(jako kupujícím) a panem , , Kladno (jako prodávajícím) dle 
předloženého návrhu. 
Kupní cena 9.500.000,- Kč bude hrazena z výsledku rozpočtového hospodaření minulých let. 

 
18. Diskuze + interpelace členů ZMě 

 
V diskuzi vystoupili: 
M. Petrů – proč nemůžeme udělat plošnou a výškovou regulaci u nás ve městě hned teď? Pokud to 

skutečně nejde, chci písemnou odpověď. 
Ing. S. Mrvka – dostanete písemnou odpověď.  
Ing. J. Chalupský – děkuje za odsouhlasení odkupu objektu p. Vorlíčka. Poděkoval panu starostovi, 
Bc. R. Staňkovi, RMě, že se tohoto úkolu ujali a začali jednat.  
JUDr. T. Vytiska – dostal vyjádření o zdaňování HV Služeb města. Lze podniknout takové kroky, aby 

se tolik nevytvářel zisk a nemusel se zdaňovat. Navrhuje rozdělit Služby města na výdělečnou a 

nevýdělečnou část. Výdělečnou – služby, nevýdělečná – sportoviště a založit neziskovku. 
Ing. S. Mrvka – museli jsme se poradit s několika odborníky. Fondy se vytvářejí až po zdanění. 
Potřebujeme prostředky na investice. Pokud by zisk byl 0, tak investice by musely jít z rozpočtu 
města.  
JUDr. T. Vytiska – mohu dostat jednoznačné údaje o zisku Služeb města, když výše investic nejsou 
totožné s investicemi?  
Ing. S. Mrvka – nemůžou být totožné, vytváříme rezervní fondy. Nyní se vytváří rezervní fond na 

lesy. 
JUDr. T. Vytiska – zda by mohl dostat tabulku s údaji o zisku Služeb města. Tento rozhovor bych 
nevedl, pokud by se do té společnosti nedávali dotace. Zdaňujeme svým způsobem městské dotace.  
Ing. J. Mlčák, MBA – zisk se dá snadno zjistit ze sbírky listin.  
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Ing. S. Mrvka – není to jednoduché, ale je připraven o tom hovořit. 
 
19. Závěr 

                                                                                                                                    

10. zasedání Zastupitelstva města J. Hradec bylo skončeno v 20:10 hodin. 
 

 
 
 
 
                                                                                   Ing. Stanislav   M r v k a 
                                                                                           starosta města 

 
 
 
Ověřovatelé:   MUDr. Jaromír Kopřiva          …………………………… 
 
                     datum ověření zápisu                                       …………………………… 
 

 
 

  Mgr. Bc. Milan Synek     …………………………… 
 
                      datum ověření zápisu                                        .………………………….. 
 
 

 
 
 
 
Zapsala: I. Korandová 
V Jindřichově Hradci dne 25. září 2019 




