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ZZ   ÁÁ   PP   II   SS   
 

z  1 1 .  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  

3 0 .  ř í j 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:                             25 členů ZMě 
Nepřítomno:                           0 členů ZMě 
Omluveni:                            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: 
- Petr Spatzierer - mluvčí 

- Ing. Libor Votava, Ph.D. 
- MUDr. Michal Cihla 
 
ověřovatele zápisu ve složení: 

- Bc. Miroslav Kadeřábek  
- MUDr. Tomáš Vyhlídka 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 24 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 180/11Z/2019  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

návrhovou komisi ve složení: 
- Petr Spatzierer - mluvčí 
- Ing. Libor Votava, Ph.D. 
- MUDr. Michal Cihla 
 

ověřovatele zápisu ve složení: 
- Bc. Miroslav Kadeřábek 

- MUDr. Tomáš Vyhlídka 
 
 
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 24 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 181/11Z/2019  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
předložený program jednání 

 
4. Průběžná zpráva o činnosti obchodní společnosti Teplospol a.s. 
 

Materiál uvedl starosta města Ing. Stanislav Mrvka.  

 
V 16:07 hod se dostavil na jednání doc. RNDr. J. Pokorný, CSc. Přítomno 25 členů ZMě. V 16:17 hod 
opustil jednání ZMě MUDr. T. Vyhlídka. Přítomno 24 členů ZMě. V 16:19 hod se dostavil MUDr. T. 
Vyhlídka. Přítomno 25 členů ZMě.  
 
K tomuto bodu se vyjádřili: 

Ing. J. Chalupský – pokud držíme cenu, tak jaké je to z hlediska ekonomického?  
Ing. S. Mrvka – výrazně se snížily provozní náklady, personální náklady, náklady na vedení 

společností. Dačice a Třeboň jsou kogenerační jednotky. 
 
Návrh na usnesení:  
 

1. bere na vědomí 

průběžnou zprávu o činnosti obchodní společnosti Teplospol a.s., identifikační číslo 251 71 
283, se sídlem sídliště Vajgar 585, Jindřichův Hradec III, 377 01 Jindřichův Hradec, za rok 
2019 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 25 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 182/11Z/2019  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. bere na vědomí 
průběžnou zprávu o činnosti obchodní společnosti Teplospol a.s., identifikační číslo 251 71 

283, se sídlem sídliště Vajgar 585, Jindřichův Hradec III, 377 01 Jindřichův Hradec, za rok 
2019 

 

5. Rozpočtová opatření schválená radou města 
 
Materiál uvedla místostarostka města Ing. Magda Blížilová.  
 
Návrh na usnesení:  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. bere na vědomí 
rozpočtová opatření č. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 a 72/2019, 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: 183/11Z/2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. bere na vědomí 
rozpočtová opatření č. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 a 72/2019, která schválila 
Rada města Jindřichův Hradec. 
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6. Žádost o mimořádnou dotaci na rok 2019 - Mesada z.s. 
 
Materiál uvedla místostarostka města Ing. Magda Blížilová.  
 

Návrh na usnesení:  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. neschvaluje 

poskytnutí mimořádné dotace pro rok 2019 společnosti MESADA z.s., nábřeží 1. máje 2518 
Písek, na zajištění činnosti Centra Aktivní senior 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 25 členů ZMě a 1 člen ZMě se zdržel. 
 
Usnesení číslo: 184/11Z/2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. neschvaluje 
poskytnutí mimořádné dotace pro rok 2019 společnosti MESADA z.s., nábřeží 1. máje 2518 
Písek, na zajištění činnosti Centra Aktivní senior 

 
7. Žádost o dotaci pro rok 2020 - Mesada z.s. 
 
Materiál uvedla místostarostka města Ing. Magda Blížilová.  
 
V 16:24 hod opustil jednání ZMě MUDr. T. Vyhlídka. Přítomno 24 členů ZMě. V 16:25 hod se dostavil 
MUDr. T. Vyhlídka. Přítomno 25 členů ZMě.  
 

Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. neschvaluje 
poskytnutí dotace pro rok 2020 společnosti MESADA z.s., nábřeží 1. máje 2518 Písek na 
zajištění činnosti Centra Aktivní senior 

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. 
 
Usnesení číslo: 185/11Z/2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. neschvaluje 

poskytnutí dotace pro rok 2020 společnosti MESADA z.s., nábřeží 1. máje 2518 Písek na 
zajištění činnosti Centra Aktivní senior 

 
8. Pečovatelská služba - financování zakázky z rozpočtu města pro rok 2020 
 
Materiál uvedla místostarostka města Ing. Magda Blížilová.  
 
Návrh na usnesení:  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

financování zakázky z rozpočtu města v roce 2020 za cenu 0,50 Kč na 1,--Kč přijatých a 
vyúčtovaných úhrad od klientů za poskytnuté služby za základní činnosti pečovatelské služby 

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

usnesení souhlasilo 25 členů ZMě. 
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Usnesení číslo: 186/11Z/2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

financování zakázky z rozpočtu města v roce 2020 za cenu 0,50 Kč na 1,--Kč přijatých a 
vyúčtovaných úhrad od klientů za poskytnuté služby za základní činnosti pečovatelské služby 

 
9. Návrh rozpočtového opatření č. 73/2019 - Úprava křižovatky MK na sídlišti Vajgar před 
č.p. 722 
 
Materiál uvedl uvolněný člen rady města Ing. Bohumil Komínek. 
 

V 16:28 hod opustil jednání ZMě Mgr. V. Burian. Přítomno 24 členů ZMě. V 16:29 hod se dostavil na 
jednání ZMě Mgr. V. Burian. Přítomno 25 členů ZMě.  
 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

provedení rozpočtového opatření č. 73/2019 v ORJ 40 odbor rozvoje takto: 

- Oddíl Silnice, zařazení nové položky Úprava křižovatky MK na sídlišti Vajgar před čp. 722 s 
částkou 730 000 Kč, 
- Oddíl Pitná voda, odvádění a čištění odpadních vod, položka VDJ Nemocnice - sanace stavby 
- snížení o částku 250 000 Kč, 
- Oddíl Činnosti muzeí a galerií, zachování a obnova kulturních památek, položka Oprava 
zadního traktu objektu čp. 174/I na náměstí Míru - snížení o částku 480 000 Kč. 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 25 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 187/11Z/2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
provedení rozpočtového opatření č. 73/2019 v ORJ 40 odbor rozvoje takto: 
- Oddíl Silnice, zařazení nové položky Úprava křižovatky MK na sídlišti Vajgar před čp. 722 s 
částkou 730 000 Kč, 

- Oddíl Pitná voda, odvádění a čištění odpadních vod, položka VDJ Nemocnice - sanace stavby 
- snížení o částku 250 000 Kč, 
- Oddíl Činnosti muzeí a galerií, zachování a obnova kulturních památek, položka Oprava 

zadního traktu objektu čp. 174/I na náměstí Míru - snížení o částku 480 000 Kč. 

 
10. Rozpočtový závazek na rok 2020 - Cyklostezka propojení k.ú. Matná - k.ú. Buk 
 
Materiál uvedl uvolněný člen rady města Ing. Bohumil Komínek. 
 
V 16:32 hod opustil jednání ZMě P. Spatzierer. Přítomno 24 členů ZMě. V 16:34 hod se dostavil na 
jednání ZMě P. Spatzierer. Přítomno 25 členů ZMě.  

 
K tomuto bodu se vyjádřili: 
MUDr. J. Rytíř – dotaz na RMě. Chtěl bych vysvětlit předfinancování akcí. Proč se to má schvalovat 
ještě před schválením rozpočtu na rok 2020.  
Ing. B. Komínek – tento materiál je pokračování akce, která se v roce 2019 udělala. A jelikož se 

akce rozdělila, tak to patří do roku 2020. 

MUDr. J. Rytíř – mělo by to být projednáváno až při rozhodování o rozpočtu 2020, ať jsou důvody 
jakékoliv. Zdržím se hlasování. 
Ing. S. Mrvka – vychází se z akcí schválených v roce 2019. Pokud se nebudou předkládat závazky, 
nebude se nic včas realizovat. 
Ing. B. Komínek – tato akce není na rok 2020, ale již byla schválena v roce 2019. Jelikož se stavební 
povolení získalo až teď, nestihne se to udělat v roce 2019, jen se finanční prostředky přesunou do 
roku 2020.  

MUDr. J. Rytíř – chtěl by znát stanovisko finančního výboru a odboru rozvoje.  
Ing. L. Votava, Ph. D. – za finanční výbor budu mít komentář k ostatním bodům.  
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Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

financování zakázky Cyklostezka propojení k.ú. Matná - k.ú. Buk 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 22 členů ZMě a 3 členové ZMě se zdrželi. 
 
Usnesení číslo: 188/11Z/2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
financování zakázky Cyklostezka propojení k.ú. Matná - k.ú. Buk z rozpočtu města v roce 2020 
v částce cca 2 500 tis. Kč 

 
11. Rozpočtový závazek na rok 2020 - Zpracování PD rekonstrukce části ulice Bratrská 
 
Materiál uvedl uvolněný člen rady města Ing. Bohumil Komínek. 

 

K tomuto bodu se vyjádřili: 
Ing. L. Votava, Ph.D. – čte stanovisko finančního výboru k bodům č. 11 - 13. Rozhodovat až při 
projednávání o rozpočtu. 
 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
financování zakázky Zpracování PD - Rekonstrukce části ulice Bratrská z rozpočtu města v 
roce 2020 v částce cca 300 tis. Kč 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 12 členů ZMě, 1 člen ZMě nesouhlasil a 12 členů ZMě se zdrželo.  
 

NEBYLO PŘIJATO ŽÁDNÉ USNESENÍ. 
 

 
12. Rozpočtový závazek na rok 2020 - Zpracování PD - Výstavba tělocvičny 2. ZŠ 
 
Materiál uvedl uvolněný člen rady města Ing. Bohumil Komínek. 
 
K tomuto bodu se vyjádřili: 

Ing. L. Votava, Ph.D. – čte usnesení finančního výboru. Ponechat až na projednávání rozpočtu 2020. 
O. Kinšt – pořád se mluví o jednáních, které ale vůbec neprobíhají. Pozemky se měly převést na už 
před 3 roky, ale vůbec k tomu nedošlo. Já považuju výstavbu tělocvičny za zbytečnou. Investované 
prostředky nebudou malé. Měly by se prostředky spíše investovat do Tyršova stadionu.  
MUDr. J. Kopřiva – podporuji výstavbu tělocvičny. V centru města se nachází 6 škol. Jen 3 školy mají 
své tělocvičny. Jsou nedostatečné svou velikostí. Všichni ředitelé by výstavbu uvítali. Mají nedostatek 
kapacit pro výuku tělesné výchovy. Výuka probíhá na Tyršově stadionu. Docházková vzdálenost ubírá 

čas, bezpečnost žáků. Všechny argumenty jsou pro výstavbu. Cena výstavby je nižší než pronájmy 
sportovních ploch. Dalším argumentem je rušení tělesné výchovy z důvodů akcí města. Velká 
sportovní hala není tělocvična. Nejsou tam pomůcky. Místo mezi školami je ideální místo pro 
bezpečnost žáků. Tělocvična na Slovanu je katastrofální, může dojít kdykoli k havárii. P. Hazuka se 

nebrání, jen nechce, aby jim to nerušilo soukromí. 
MUDr. J. Rytíř – podporujeme výstavbu tělocvičny. Proč o tom ale hlasujeme dnes, ne až při 

hlasování o rozpočtu?  
Mgr. O. Pumpr – jak se k problému postavila sportovní komise? Co bude se stávající tělocvičnou? 
Měla by být využita údajně k jiným účelům. P. Hazuka říká, že existují právní nároky na pozemky. 
Mělo by se o tomto rozhodovat v době, kdy je na stole projekt o rekonstrukci Tyršova stadionu. 
Materiály jsou neúplné a neobsahují stanoviska výborů a dalších subjektů. Nelze se kvalifikovaně 
rozhodnout. 
O. Kinšt – bylo by krásné, aby každá škola měla svou tělocvičnu. Ale to není možno zajistit. Žáci musí 

stejně do tělocvičny dojít.  
MUDr. J. Kopřiva – někteří členové sportovní komise se nechtějí zabývat materiály, které nejsou 
předloženy RMě.  
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Ing. J. Chalupský – nepřehledná situace. Co se stane, když se to dnes neschválí, či posune termín? 
V minulosti došlo k dohodě, aby prostor využívala škola. Velké gesto. Mělo by se jednat s p. Hazukou. 
Pokud od občana došlo ke gentlemanskému gestu, tak by se mu mělo vyjít vstříc. Měl by se 
předkládat dostatek informací, aby rozhodování bylo snazší.  

MUDr. J. Kopřiva – v letošním rozpočtu bylo 200 tis. Kč na zpracování studie. Pokud budou stačit, 
tak tyto peníze byly odsouhlaseny v roce 2019. 

Mgr. V. Burian – proběhla jednání s p. Hazukou. Pozemky bude řešit právní cestou. Vždy podporuji 
výstavbu tělocvičen, ale v tomto případě je situace nejasná.  
Ing. J. Chalupský – chtěl bych, aby byla v komplexu Tyršova stadionu. Požaduji analýzu – vývoj, 
investice, využití.  
Ing. B. Komínek – je připravená prostorová studie. Není připravena k publikování. Vytvořila se 
v roce 2013 na popud všech ředitelů škol pro výstavbu tělocvičny v centru města. V tuto chvíli tuto 

studii nemůžeme použít. Pozemek je města, při jednáních bylo řečeno, co výstavba obnáší. Možná se 
projektová dokumentace nestihne ani v roce 2020 a bude se to zas převádět dál.  
Ing. S. Mrvka – s tímto materiálem se musíme vypořádat procesně, schválit, neschválit, odložit aj. 
Pozemek je města, restituce ukončené. Není nic jiného k dispozici než to, že pozemek je města. 
Musíme se rozhodnout, zda to podporujeme.  
MUDr. J. Kopřiva – jsou pozemky pod Slovanem města? 
Ing. S. Mrvka – ano.  

Doc. RNDr. J. Pokorný, CSc. – tělocvična je ideální, ale měli bychom si říct, co se vejde na Tyršův 
stadion.  

Ing. J. Chalupský – co bude následovat, zda se přijme dle předloženého návrhu? 
Ing. B. Komínek – pokud přijmeme, odbor rozvoje zadá zakázku a bude se soutěžit.  
Mgr. O. Pumpr – co bude se stávající tělocvičnou? Existuje etapový plán rekonstrukce sportovišť na 
Tyršáku?  
Ing. B. Komínek – etapový plán by měl být v rozpočtu 2020. Z hlediska současné tělocvičny, tak 2. 

ZŠ přenechala prostory družiny. V dnešní době je trend kuchyněk, tak by se prostor mohl využít pro 
kuchyňky a dílny. 
MUDr. J. Rytíř – pokud to neschválíme, tak se nestane vůbec nic. Měli bychom se bavit až při 
rozpočtu. Nemůžeme se k něčemu zavázat na úkor jiných položek v rozpočtu na rok 2020. 
O. Kinšt – pokud by se měla současná tělocvična použit na kuchyňky a družinu, tak by bylo lepší 
udělat přístavbu ke stávající jídelně. 

 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
financování zakázky Zpracování PD - Výstavba tělocvičny 2. ZŠ z rozpočtu města roku 2020 v 

částce cca 1 000 tis. Kč 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 11 členů ZMě, 2 členové ZMě nesouhlasili a 12 členů ZMě se zdrželo. 
 
NEBYLO PŘIJATO ŽÁDNÉ USNESENÍ. 
 
 
13. Zahájení zadávacích řízení veřejných zakázek z ORJ 40 před schválením rozpočtu města 

na rok 2020 

 
Materiál uvedl uvolněný člen rady města Ing. Bohumil Komínek. 
 
V 17:20 hod opustili jednání ZMě Mgr. O. Pumpr a Mgr. V. Prokýšek. Přítomno 23 členů ZMě. V 17:22 
hod opustil jednání Bc. R. Staněk. Přítomno 22 členů ZMě. V 17:22 hod se dostavil na jednání ZMě 
Mgr. O. Pumpr. Přítomno 23 členů ZMě. V 17:23 hod se dostavil na jednání ZMě Bc. R. Staněk. 

Přítomno 24 členů ZMě. V 17:24 hod opustil jednání ZMě Mgr. Bc. M. Synek. Přítomno 23 členů ZMě. 

V 17:25 hod se dostavili na jednání ZMě Mgr. V. Prokýšek a Mgr. Bc. M. Synek. Přítomno 25 členů 
ZMě. 
 
K tomuto bodu se vyjádřili: 
MUDr. J. Rytíř – proč tolik velkých zakázek je sloučeno dohromady?  
Bc. M. Kadeřábek – součástí je i stezka pro chodce v Radouňce. Je to akce v roce 2019. Jednání jsou 

zdlouhavá, proto se to dělá touto cestou. 
Ing. L. Votava, Ph.D. – čte stanovisko finančního výboru. Ponechat až na projednávání rozpočtu 
2020. 
Ing. J. Mlčák, MBA – 2 investice nezařazeny – MěK, Hasičárna - stanovisko výboru pro rozvoj.  
Ing. S. Mrvka – navrhuji oddělené hlasování. Ale nejdřív procesně odhlasovat, že bude změna ve 
hlasování.  
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Ing. J. Chalupský – navrhuje odhlasovat v předloženém znění.  
Ing. S. Mrvka – dává procedurálně hlasovat:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

 
 Schvaluje  

 Oddělené hlasování po jednotlivých bodech.  
 
S předloženým návrhem souhlasilo 16 členů ZMě, 6 členů ZMě nesouhlasilo a 3 členové ZMě 
se zdrželi. 
 
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
 

schvaluje 
 rekonstrukci Václavská 2. etapa, předpokládané náklady 21 800 tis. Kč, 
 
Ing. S. Mrvka dává procedurálně hlasovat o předloženém návrhu. S předloženým návrhem 
souhlasilo 17 členů ZMě, 1 člen ZMě nesouhlasil a 7 členů ZMě se zdrželo. 

 
 

schvaluje 
Stezka pro chodce a cyklisty Radouňka, předpokládané náklady 2 000 tis. Kč, 

 
Ing. S. Mrvka dává procedurálně hlasovat o předloženém návrhu. S předloženým návrhem 
souhlasilo 13 členů ZMě, 2 členové ZMě nesouhlasili a 10 členů ZMě se zdrželo. 

 
NEBYLO PŘIJATO. 
 

 
schvaluje  
stavební úpravy pobočky městské knihovny Vajgar, EI, interiér - předpokládané náklady 2 000 

tis. Kč, 
 

Ing. S. Mrvka dává procedurálně hlasovat o předloženém návrhu. S předloženým návrhem 
souhlasilo 8 členů ZMě, 1 člen ZMě nesouhlasil a 16 členů ZMě se zdrželo. 
 
NEBYLO PŘIJATO. 

 

 
schvaluje 
rekonstrukce objektu pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů města, předpokládané náklady 
5 000 tis. Kč, 

 
Ing. S. Mrvka dává procedurálně hlasovat o předloženém návrhu. S předloženým návrhem 
souhlasilo 14 členů ZMě, 1 člen ZMě nesouhlasil a 10 členů ZMě se zdrželo. 

 
 

schvaluje 
1. ZŠ Štítného, výměna oken přední a boční fasády, předpokládané náklady 5 500 tis. Kč, 

 
Ing. S. Mrvka dává procedurálně hlasovat o předloženém návrhu. S předloženým návrhem 

souhlasilo 20 členů ZMě, 1 člen ZMě nesouhlasil a 4 členové ZMě se zdrželi. 
 
 

Na základě předchozího procedurálního hlasování dává Ing. S. Mrvka hlasovat o upraveném 
návrhu na usnesení.  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

 
1. schvaluje 

zahájení zadávacích řízení veřejných zakázek z ORJ 40 před schválením rozpočtu města na rok 
2020 dle upraveného návrhu 

S upraveným návrhem na usnesení souhlasilo 21 členů ZMě a 4 členové ZMě se zdrželi. 
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Usnesení číslo: 189/11Z/2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
zahájení zadávacích řízení veřejných zakázek z ORJ 40 před schválením rozpočtu města na rok 

2020 dle upraveného návrhu 

 

Ing. S. Mrvka vyhlásil 15-minutovou přestávku. 
 

 
14. Prodej části pozemku p. č. 1106/2 k. ú. Otín u J. Hradce - záměr 
 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk.  
 
Návrh na usnesení:  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

přijetí záměru prodat část pozemku p. č. 1106/2, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře cca 7 

m2, obec Jindřichův Hradec, k. ú. Otín u J. Hradce manželům i a 
, bytem , Jindřichův Hradec, za těchto podmínek: 

 
- kupní cena 1500,-- Kč/m2 + DPH 

- v prodávané části pozemku vede podzemní vedení NN 
- v těsné blízkosti pozemku vede kabel veřejného osvětlení 
- 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 kupujícími uhrazeny včas a řádně 

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

Usnesení číslo: 190/11Z/2019  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
přijetí záměru prodat část pozemku p. č. 1106/2, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře cca 7 
m2, obec Jindřichův Hradec, k. ú. Otín u J. Hradce manželům  a 

, bytem , Jindřichův Hradec, za těchto podmínek: 
 
- kupní cena 1500,-- Kč/m2 + DPH 

- v prodávané části pozemku vede podzemní vedení NN 
- v těsné blízkosti pozemku vede kabel veřejného osvětlení 
- 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 kupujícími uhrazeny včas a řádně 

 
15. Prodej pozemku p. č. 9/6 v Matné - záměr 
 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk.  
 

K tomuto bodu se vyjádřili: 
Mgr. O. Pumpr – proč se chceme zbavit tak velkého pozemku?  
Bc. R. Staněk – tento pozemek nevadí. Neohrozí to výstavbu rodinných domků v této lokalitě. 
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Návrh na usnesení:  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

přijetí záměru prodat pozemek p. č. 9/6, zahrada, o výměře 870 m2, obec Jindřichův Hradec, 
k. ú. Matná, za těchto podmínek: 
 
- obálkovou metodou za minimální nabídkovou cenu 455,-- Kč/m2 + příslušná sazba DPH 

- přes část prodávaného pozemku vede vzdušné vedení VN 
- 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 21 členů ZMě a 4 členové ZMě se zdrželi. 
 
Usnesení číslo: 191/11Z/2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
přijetí záměru prodat pozemek p. č. 9/6, zahrada, o výměře 870 m2, obec Jindřichův Hradec, 
k. ú. Matná, za těchto podmínek: 
 
- obálkovou metodou za minimální nabídkovou cenu 455,-- Kč/m2 + příslušná sazba DPH 
- přes část prodávaného pozemku vede vzdušné vedení VN 

- 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. 

 
16. Prodej pozemku p. č. 294/2, k. ú. Dolní Skrýchov - záměr 
 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk.  
 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. neschvaluje 
přijetí záměru prodat pozemek p. č. 294/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 914 
m2, k. ú. Dolní Skrýchov, obec 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. 
 

Usnesení číslo: 192/11Z/2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. neschvaluje 
přijetí záměru prodat pozemek p. č. 294/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 914 
m2, k. ú. Dolní Skrýchov, obec Jindřichův Hradec 

 
17. Prodej pozemku p. č. 3363 a části pozemku p. č. 3374, k. ú. Jindřichův Hradec - záměr 

 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk.  
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K tomuto bodu se vyjádřili: 
Ing. J. Chalupský – je i majitel té budovy?  
Mgr. V. Burian –  je majitel několika budov v JH. Všechny budovy jsou v podobném stavu.  

 
 

 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. neschvaluje 
přijetí záměru prodat pozemky p. č. 3363 zahrada o výměře 336 m2 a část pozemku p. č. 

3374, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře cca 370 m2, vše 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 a 1 člen ZMě se zdržel. 
 
Usnesení číslo: 193/11Z/2019  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 

1. neschvaluje 
přijetí záměru prodat pozemky p. č. 3363 zahrada o výměře 336 m2 a část pozemku p. č. 
3374, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře cca 370 m2, vše obec i k. ú. Jindřichův 
Hradec 

 
18. Prodej části pozemku p.č. 4031/2, obec i k. ú. Jindřichův Hradec - záměr 
 

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

1. neschvaluje 

záměr prodat část pozemku p.č. 4031/2, trvalý travní porost, o výměře cca 634 m², 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 a 1 člen se zdržel. 
 
Usnesení číslo: 194/11Z/2019  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. neschvaluje 

záměr prodat část pozemku p.č. 4031/2, trvalý travní porost, o výměře cca 634 m², obec i 
k.ú. Jindřichův Hradec 

 
19. Prodej pozemku p.č. 257, k.ú. Dolní Radouň - záměr 
 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk.  

 
Návrh na usnesení:  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. neschvaluje 

záměr prodat pozemek p.č. 257, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 3108 m², obec 

Jindřichův Hradec, k.ú. Dolní Radouň 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 24 členů ZMě a 1 člen se zdržel. 
 
Usnesení číslo: 195/11Z/2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
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1. neschvaluje 
záměr prodat pozemek p.č. 257, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 3108 m², obec 
Jindřichův Hradec, k.ú. Dolní Radouň 

20. Prodej částí pozemku p.č. 568,569/9,3618 a 1326/3 v k.ú. Buk u J.Hradce - záměr 

 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk.  
 

Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
záměr prodat část pozemku p.č. 3618, trvalý travní porost, o výměře 67 m2, část pozemku 
p.č. 569/9, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 103 m2 a část pozemku p.č. 1326/3, ostatní 

plocha, ostatní komunikace, o výměře 2 m2, obec Jindřichův Hradec, k.ú. Buk u Jindřichova 
Hradce za těchto podmínek:  
- za cenu 180,- 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 
- 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 25 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 196/11Z/2019  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

záměr prodat část pozemku p.č. 3618, trvalý travní porost, o výměře 67 m2, část pozemku 
p.č. 569/9, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 103 m2 a část pozemku p.č. 1326/3, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, o výměře 2 m2, obec Jindřichův Hradec, k.ú. Buk u Jindřichova 
Hradce za těchto podmínek:  

- za cenu 180,- 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 
- 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 

 
21. Prodej části pozemku p.č. 3377, obec i k.ú. J. Hradec - změna záměru 
 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk.  
 
Návrh na usnesení:  

 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. mění 

usnesení ZMě č. 635/30Z/2017 ze dne 28.6.2017, které bude celé nově znít takto: 
schvaluje záměr prodat část pozemku p.č. 3377, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře cca 

25 m², obec i k.ú. Jindřichův Hradec, společnosti E.ON Distribuce, a.s., IČ 28085400, F.A. 
Gerstnera 2151/6, České Budějovice za těchto podmínek:  
- za cenu 1200,-- Kč/m² + příslušná sazba DPH 
- výměra prodávané části pozemku bude upřesněna geometrickým plánem 
- žadatel má vyrovnány veškeré závazky vůči městu J. Hradec, jím zřízeným právnickým 
osobám a organizačním složkám, případně jsou závazky smluvně zajištěny a žadatel podmínky 
takové smlouvy plní 

- žadatel uhradí veškeré náklady se smlouvou spojené 
- prodávající má právo od smlouvy odstoupit v případě, že kupní cena a náklady se smlouvou 
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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 25 členů ZMě. 
Usnesení číslo: 197/11Z/2019  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. mění 

usnesení ZMě č. 635/30Z/2017 ze dne 28.6.2017, které bude celé nově znít takto: 
schvaluje záměr prodat část pozemku p.č. 3377, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře cca 
25 m², obec i k.ú. Jindřichův Hradec, společnosti E.ON Distribuce, a.s., IČ 28085400, F.A. 
Gerstnera 2151/6, České Budějovice za těchto podmínek:  

- za cenu 1200,-- Kč/m² + příslušná sazba DPH 
- výměra prodávané části pozemku bude upřesněna geometrickým plánem 
- žadatel má vyrovnány veškeré závazky vůči městu J. Hradec, jím zřízeným právnickým 
osobám a organizačním složkám, případně jsou závazky smluvně zajištěny a žadatel podmínky 
takové smlouvy plní 
- 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 

 
22. Směna pozemků v k.ú. Jindřichův Hradec - záměr 
 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk.  
 
K tomuto bodu se vyjádřili: 

Mgr. O. Pumpr – proč město nechce zcelit pozemky kolem Nežárky a proč se neprovede směna?  
Bc. R. Staněk – je rozdíl mezi pozemky z hlediska účelu.  
Ing. J. Chalupský – měnili bychom pozemky s různou bonitou. Bezcenný pozemek za pozemek 
stavební. 
Ing. S. Mrvka – ano.  
Mgr. O. Pumpr – jaké plány má město s tímto pozemkem? Proč budeme čekat na případný prodej? 

Bc. R. Staněk – teď máme na stole žádost směny. Standardně pozemky, které jsou vhodné pro 
výstavbu, tak jsou nabídnuty k prodeji obálkovou metodou. 
Ing. J. Chalupský – možná bych oddělil případy. Vedle toho pozemku u Nežárky bydlí bezdomovci. 

Tam bych navrhoval nějaké jednání o odkupu.  
 
Návrh na usnesení:  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. neschvaluje 

záměr směnit pozemek p.č. 1688, zahrada, o výměře 825 m² ve vlastnictví města za pozemek 
p.č. 1532, zahrada, o výměře 474 m² ve vlastnictví manželů a 

, bytem , Jindřichův Hradec, vše 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 a 1 člen se zdržel. 
 
Usnesení číslo: 198/11Z/2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. neschvaluje 

záměr směnit pozemek p.č. 1688, zahrada, o výměře 825 m² ve vlastnictví města za pozemek 
p.č. 1532, zahrada, o výměře 474 m² ve vlastnictví manželů  a 

, bytem , Jindřichův Hradec, vše obec i k.ú. Jindřichův 
Hradec 

 
23. Směna části p.č. 1722/1 za část p.č. 1722/2 v k.ú. Jindřichův Hradec - záměr 
 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk.  

 
K tomuto bodu se vyjádřili: 
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Ing. J. Chalupský – opravdu stojí o tu směnu? To jim něco řeší?  
Bc. R. Staněk – doporučuje směnu z důvodu přístupové cesty na parkoviště. 
 
 

 
Návrh na usnesení:  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
záměr směnit část pozemku 1722/1, zahrada, o výměře cca 36 m² ve vlastnictví města 
Jindřichův Hradec za část pozemku p.č. 1722/2, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře cca 36 
m², ve vlastnictví P-atelier JH s.r.o., Nádražní 249/II, Jindřichův Hradec, vše obec i k.ú. 

Jindřichův Hradec, za těchto podmínek:  
- směna bude provedena o stejných výměrách bez finančního vyrovnání  
- žadatel uhradí 1/2 nákladů se smlouvou spojených 
- žadatel má vyrovnány veškeré závazky vůči městu J. Hradec, jím zřízeným právnickým 
osobám a organizačním složkám, případně jsou závazky smluvně zajištěny a žadatel podmínky 
takové smlouvy plní 
- na pozemek je uzavřena nájemní smlouva s tříměsíční výpovědní lhůtou 

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. 
 
Usnesení číslo: 199/11Z/2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

záměr směnit část pozemku 1722/1, zahrada, o výměře cca 36 m² ve vlastnictví města 
Jindřichův Hradec za část pozemku p.č. 1722/2, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře cca 36 
m², ve vlastnictví P-atelier JH s.r.o., Nádražní 249/II, Jindřichův Hradec, vše obec i k.ú. 
Jindřichův Hradec, za těchto podmínek:  
- směna bude provedena o stejných výměrách bez finančního vyrovnání  
- žadatel uhradí 1/2 nákladů se smlouvou spojených 

- žadatel má vyrovnány veškeré závazky vůči městu J. Hradec, jím zřízeným právnickým 
osobám a organizačním složkám, případně jsou závazky smluvně zajištěny a žadatel podmínky 
takové smlouvy plní 
- na pozemek je uzavřena nájemní smlouva s tříměsíční výpovědní lhůtou 

 
24. Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 1788/2, odděleného GP z pozemku p. č. 1788, k. ú. 
Dolní Radouň - realizace  

 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk.  

 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
prodej nově vzniklého pozemku p. č. 1788/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 55 
m2, odděleného GP č. 486-63/2019 z pozemku p. č. 1788, ostatní pocha, ostatní komunikace, 

obec Jindřichův Hradec, k. ú. Dolní Radouň, do podílového spoluvlastnictví panu 
, bytem , Jindřichův Hradec ve výši podílu ½ a panu , 

bytem , Ledenice ve výši podílu ½, za celkovou kupní cenu 16 610,-- Kč. 
Kupní 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: 200/11Z/2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
prodej nově vzniklého pozemku p. č. 1788/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 55 
m2, odděleného GP č. 486-63/2019 z pozemku p. č. 1788, ostatní pocha, ostatní komunikace, 
obec Jindřichův Hradec, k. ú. Dolní Radouň, do podílového spoluvlastnictví panu 

, bytem , Jindřichův Hradec ve výši podílu ½ a panu , 
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bytem , Ledenice ve výši podílu ½, za celkovou kupní cenu 16 610,-- Kč. 
Kupní smlouva bude uzavřena dle schváleného vzoru. 

 
25. Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 3650/276, odděleného GP z pozemku p. č. 
3650/267, k. ú. Jindřichův Hradec - realizace  

 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk.  
 

Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
prodej nově vzniklého pozemku 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 , , Jindřichův Hradec do SJM ve výši 
podílu 1/2 a Romaně Prokešové, Pekárenská 1021/9, České Budějovice, ve výši podílu 1/2 za 
celkovou kupní cenu 26 160,-- Kč.  
Kupní 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: 201/11Z/2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
prodej nově vzniklého pozemku 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 ,  Jindřichův Hradec do SJM ve výši 
podílu 1/2 a Romaně Prokešové, Pekárenská 1021/9, České Budějovice, ve výši podílu 1/2 za 
celkovou kupní cenu 26 160,-- Kč.  
Kupní smlouva bude uzavřena dle schváleného vzoru. 

 
26. Prodej pozemků p. č. st.47/2 a p. č. 9/5 v k. ú. Matná - realizace 
 

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

1. schvaluje 
prodej pozemku p. č. st. 47/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 31 m2 a p. č. 9/5, 

zahrada o výměře 91 m2, vše obec Jindřichův Hradec, k. ú. Matná panu  
bytem , Jindřichův Hradec, za celkovou kupní cenu 55 510,-- Kč. 
Kupní 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: 202/11Z/2019  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
prodej pozemku p. č. st. 47/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 31 m2 a p. č. 9/5, 
zahrada o výměře 91 m2, vše obec Jindřichův Hradec, k. ú. Matná panu , 
bytem , Jindřichův Hradec, za celkovou kupní cenu 55 510,-- Kč. 

Kupní smlouva bude uzavřena dle schváleného vzoru. 

 
27. Prodej hrobky č. 9 - realizace 
 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk.  
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V 18:32 hod opustil jednání ZMě Mgr. V. Burian. Přítomno 24 členů ZMě. 
 
 

Návrh na usnesení:  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

prodej hrobky č. 9, odd. XXVI. umístěné na městském hřbitově v Jindřichově Hradci, Jiráskovo 
předměstí 867/III, Jindřichův Hradec, za kupní cenu 25 000,-- Kč panu , 
bytem , Jindřichův Hradec.  
Veškeré náklady se smlouvou spojené uhradí kupující. 

Kupní smlouva bude uzavřena dle schváleného vzoru. 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 24 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 203/11Z/2019  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

prodej hrobky č. 9, odd. XXVI. umístěné na městském hřbitově v Jindřichově Hradci, Jiráskovo 
předměstí 867/III, Jindřichův Hradec, za kupní cenu 25 000,-- Kč panu , 
bytem  Jindřichův Hradec.  
Veškeré náklady se smlouvou spojené uhradí kupující. 
Kupní smlouva bude uzavřena dle schváleného vzoru. 

 
28. Majetkoprávní vypořádání stavby "Rekonstrukce ulice 28. října, Jindřichův Hradec" - 
směna části p.č. 361/1 za část 361/28 k.ú. J.Hradec - realizace 

 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk.  
 
V 18:34 hod se dostavil na jednání ZMě Mgr. V. Burian. Přítomno 25 členů ZMě.  
 
Návrh na usnesení:  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
směnu nově vzniklého pozemku p.č. 361/33, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 5 m2, obec 
i k.ú. Jindřichův Hradec, ve vlastnictví města Jindřichův Hradec za nově vzniklý pozemek p.č. 
361/28, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 19 m2, obec i k.ú. Jindřichův Hradec v 
SJM , oba bytem , Jindřichův Hradec, s tím, 

že město uhradí rozdíl ve výměře směňovaných pozemků v hodnotě 3.500,- Kč a za podmínky 
souhlasu MONETA Money Bank a.s. s výmazem zákazu zatížení a zástavního práva na 
převáděný nově vzniklý pozemek p.č. 361/28 o výměře 19 m2 v k.ú. J.Hradec. 
Směňované pozemky byly zaměřeny geometrickým plánem č. 5099-98/2019. 
Směnná smlouva bude uzavřena dle předloženého návrhu. 
Rozdíl v hodnotě vzájemně směňovaných pozemků bude uhrazen z ORJ 39. 

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

usnesení souhlasilo 25 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 204/11Z/2019  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

směnu nově vzniklého pozemku p.č. 361/33, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 5 m2, obec 
i k.ú. Jindřichův Hradec, ve vlastnictví města Jindřichův Hradec za nově vzniklý pozemek p.č. 
361/28, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 19 m2, obec i k.ú. Jindřichův Hradec v 
SJM , oba bytem  Jindřichův Hradec, s tím, 
že město uhradí rozdíl ve výměře směňovaných pozemků v hodnotě 3.500,- Kč a za podmínky 
souhlasu MONETA Money Bank a.s. s výmazem zákazu zatížení a zástavního práva na 
převáděný nově vzniklý pozemek p.č. 361/28 o výměře 19 m2 v k.ú. J.Hradec. 

Směňované pozemky byly zaměřeny geometrickým plánem č. 5099-98/2019. 
Směnná smlouva bude uzavřena dle předloženého návrhu. 
Rozdíl v hodnotě vzájemně směňovaných pozemků bude uhrazen z ORJ 39. 
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29. Majetkoprávní vypořádání stavby "Chodník z místní části Radouňka do ulice 9.května" - 

k.ú. Radouňka a k.ú. J.Hradec - realizace 
 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk.  
 

Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření darovací smlouvy mezi městem Jindřichův Hradec, IČ 00246875, Klášterská 135/II, 
Jindřichův Hradec (jako obdarovaným) a Jihočeským krajem, IČ 70890650, se sídlem U 

Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice (jako dárcem) na převod pozemků: 
- p.č. 708/9 o výměře 337 m2, ostatní plocha, jiná plocha, k.ú. Radouňka, obec Jindřichův 
Hradec, oddělený geometrickým plánem č. 676-188/2016 z p.č. 708/2 k.ú. Radouňka, 
- p.č. 709/7 o výměře 279 m2, ostatní plocha, jiná plocha, k.ú. Radouňka, obec Jindřichův 
Hradec, oddělený geometrickým plánem č. 676-188/2016 z p.č. 709/1 k.ú. Radouňka, 
- p.č. 4315/2 o výměře 44 m2, ostatní plocha, jiná plocha, obec i k.ú. Jindřichův Hradec a p.č. 
4315/3 o výměře 60 m2, ostatní plocha, jiná plocha, obec i k.ú. Jindřichův Hradec, oddělené 

geometrickým plánem č. 4874-188/2016 z p.č. 4315 k.ú. Jindřichův Hradec 

Darovací smlouva bude uzavřena dle předloženého návrhu. 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 25 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 205/11Z/2019  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření darovací smlouvy mezi městem Jindřichův Hradec, IČ 00246875, Klášterská 135/II, 
Jindřichův Hradec (jako obdarovaným) a Jihočeským krajem, IČ 70890650, se sídlem U 
Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice (jako dárcem) na převod pozemků: 
- p.č. 708/9 o výměře 337 m2, ostatní plocha, jiná plocha, k.ú. Radouňka, obec Jindřichův 
Hradec, oddělený geometrickým plánem č. 676-188/2016 z p.č. 708/2 k.ú. Radouňka, 

- p.č. 709/7 o výměře 279 m2, ostatní plocha, jiná plocha, k.ú. Radouňka, obec Jindřichův 
Hradec, oddělený geometrickým plánem č. 676-188/2016 z p.č. 709/1 k.ú. Radouňka, 
- p.č. 4315/2 o výměře 44 m2, ostatní plocha, jiná plocha, obec i k.ú. Jindřichův Hradec a p.č. 

4315/3 o výměře 60 m2, ostatní plocha, jiná plocha, obec i k.ú. Jindřichův Hradec, oddělené 
geometrickým plánem č. 4874-188/2016 z p.č. 4315 k.ú. Jindřichův Hradec 
Darovací smlouva bude uzavřena dle předloženého návrhu. 

 
30. Majetkoprávní vypořádání stavby "Chodník a místo pro přecházení Otín - Vilky" - k.ú. 

Otín u J.Hradce - realizace 
 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk.  
 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření darovací smlouvy mezi městem Jindřichův Hradec, IČ 00246875, Klášterská 135/II, 
Jindřichův Hradec (jako obdarovaným) a Jihočeským krajem, IČ 70890650, se sídlem U 
Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice (jako dárcem) na převod pozemků: 

- nově vzniklý pozemek p.č.1408/13, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 296 m2, 
který vznikl na základě geometrického plánu č. 1129-181/2017 sloučením dílu "a" o výměře 

68 m2, odděleného z p.č. 1408/3, ostatní plocha, silnice a dílu "b" o výměře 228 m2, 
odděleného z p.č. 1408/5, ostatní plocha, silnice, vše k.ú. Otín u J.Hradce, obec Jindřichův 
Hradec, 
- nově vzniklý pozemek p.č. 1408/14 o výměře 172 m2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělený 
geometrickým plánem č. 1129-181/2017 z pozemku p.č. 1408/5, ostatní plocha, silnice, k.ú. 
Otín u J.Hradce, obec Jindřichův Hradec. 
Darovací smlouva bude uzavřena dle předloženého návrhu. 
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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: 206/11Z/2019  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření darovací smlouvy mezi městem Jindřichův Hradec, IČ 00246875, Klášterská 135/II, 
Jindřichův Hradec (jako obdarovaným) a Jihočeským krajem, IČ 70890650, se sídlem U 
Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice (jako dárcem) na převod pozemků: 
- nově vzniklý pozemek p.č.1408/13, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 296 m2, 
který vznikl na základě geometrického plánu č. 1129-181/2017 sloučením dílu "a" o výměře 

68 m2, odděleného z p.č. 1408/3, ostatní plocha, silnice a dílu "b" o výměře 228 m2, 
odděleného z p.č. 1408/5, ostatní plocha, silnice, vše k.ú. Otín u J.Hradce, obec Jindřichův 
Hradec, 
- nově vzniklý pozemek p.č. 1408/14 o výměře 172 m2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělený 
geometrickým plánem č. 1129-181/2017 z pozemku p.č. 1408/5, ostatní plocha, silnice, k.ú. 
Otín u J.Hradce, obec Jindřichův Hradec. 
Darovací smlouva bude uzavřena dle předloženého návrhu. 

 
31. Darovací smlouva na převod části vyřazené komunikace I/34 včetně pozemku p.č. 
4274/13 v k.ú. Jindřichův Hradec od ŘSD 

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

1. schvaluje 
uzavření Darovací smlouvy mezi ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČ 
65993390 (jako dárcem) a městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec, 
IČ 00246875 (jako obdarovaným) dle předloženého návrhu. 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 25 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 207/11Z/2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření Darovací smlouvy mezi ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČ 
65993390 (jako dárcem) a městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec, 
IČ 00246875 (jako obdarovaným) dle předloženého návrhu. 

 
32. Bezúplatný převod nově vzniklého pozemku p.č. 518/5 v k.ú. Políkno 
 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk.  
 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

bezúplatný převod nově vzniklého pozemku p. č. 518/5 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 
35 m2, odděleného GP č. 218-20/2019 z pozemku p. č. 518 obec J. Hradec, k. ú. Políkno u J. 
Hradce, od ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 
Nové Město, 128 00 Praha, do vlastnictví města Jindřichův Hradec 

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

usnesení souhlasilo 25 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 208/11Z/2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
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1. schvaluje 
bezúplatný převod nově vzniklého pozemku p. č. 518/5 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 
35 m2, odděleného GP č. 218-20/2019 z pozemku p. č. 518 obec J. Hradec, k. ú. Políkno u J. 
Hradce, od ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 

Nové Město, 128 00 Praha, do vlastnictví města Jindřichův Hradec 

 

33. Diskuze + interpelace členů ZMě 

 
V diskuzi vystoupili: 
Ing. S. Mrvka – před 5 měsíci jsme schválili zřízení příspěvkové organizace. Nebylo právně dobře. 
V PC zastupitelů dochází licence na antivirový program. Žádá zastupitele města, aby se dostavili na 
MěÚ k prodloužení licence. 
Ing. J. Chalupský – spadlé lešení v Panské ulici. Požaduji písemnou odpověď do 14 dnů. Jak došlo 

k pádu lešení? Co bylo příčinou? Kdo to prošetřil a jaký je závěr? Zda byly dodrženy všechny postupy 
na straně zhotovitele a na straně města? Zda je v kompetenci městská policie? Neměla řešit PČR?  
Jaká byla přijata opatření?  Na toto požaduji písemnou odpověď. Zda město připravuje prodej domu 
č.p. 62 Nežárecká?  
Ing. S. Mrvka – jednal jsem s případným investorem. V současné době nemá zájem. Proto 
doporučuji zařadit do rozpočtu 2020 PD na rekonstrukci tohoto domu.  
M. Petrů – proč RMě do bodu č. 13 zahrnuje tolik velkých investičních akcí, když o jiných akcích 

hlasujeme jednotlivě? Proč 5 velkých zakázek zahrnujeme do jednoho bodu?  
Ing. B. Komínek – jsou zahrnuty akce, které by bylo dobré vysoutěžit dříve za lepší cenu. Nebyl 
úmysl hlasovat o „balíku“, je to takto správně. 
MUDr. T. Vyhlídka – když už jsou odsouhlaseny investiční akce dříve před schválením rozpočtu, tak 
zda bude pohlídána cena a plnění. U 1. ZŠ – bude tam kontrola, jaký způsob penalizace? Byla 
postižena firma, která práci odřekla?  
Ing. B. Komínek – dříve s tím nebyla zkušenost. Pokud bychom do vzorových smluv dali sankce, tak 

je otázka, zda se někdo potom přihlásí. Vše bylo konzultováno s firmou a nakonec nenastoupili. 
Nebylo pochybení na odboru rozvoje. Zakázka se nedala druhému v pořadí, jelikož by to už nestihli 
vyrobit. Do vzorových smluv se zahrnou vyšší sankce. 
Ing. S. Mrvka – uložil právnímu oddělení, zda by nebylo možné vysoudit újmu. Musí se prokázat, že 
nám byla způsobena škoda.  
M. Petrů – pan starosta zmínil, že budou vyšší sankce, ale mám informace, že nejsou uvedené žádné 

sankce.  
Ing. S. Mrvka – s touto variantou není počítáno, proto tam tato sankce není. Je to zkušenost pro 
příště. Není to ale ještě ukončené. 
M. Petrů – mě překvapuje, že to tam není. Je to podruhé. Mělo by se nad tím zamyslet a do 

budoucna zahrnout do smluv.  
 
34. Závěr 

                                                                                                                                    
11. zasedání Zastupitelstva města J. Hradec bylo skončeno v 19:00  hodin. 
 
 
 
 
 

                                                                                   Ing. Stanislav   M r v k a 
                                                                                           starosta města 
 
 
 
Ověřovatelé:   Bc. Miroslav Kadeřábek          …………………………… 

  

                     datum ověření zápisu                                       …………………………… 
 
 
 
  MUDr. Tomáš Vyhlídka     …………………………… 
 

                      datum ověření zápisu                                        .………………………….. 
 
 
 
Zapsala: I. Korandová 
V Jindřichově Hradci dne 30. října 2019 




