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ZZ   ÁÁ   PP   II   SS   
 

z  1 2 .  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 7 .  l i s t o p a d u  2 0 1 9  
v divadelním sále Kulturního domu Střelnice v 16.00 hod. 

 
 
1. Zahájení 
 
Zasedání zahájil starosta města Ing. Stanislav Mrvka. Seznámil přítomné s účastí členů na jednání 
ZMě.  
 

Přítomno:                               23 členů ZMě 
Nepřítomno:                             0 členů ZMě 
Omluveni:                                4 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: 
- Ing. Jaroslav Chalupský - mluvčí 

- PhDr. Jana Burianová 
- Otakar Kinšt 
 
ověřovatele zápisu ve složení: 

- Radim Kvitský  
- Ing. Libor Votava, Ph.D. 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 22 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 209/12Z/2019  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

návrhovou komisi ve složení: 
- Ing. Jaroslav Chalupský - mluvčí 
- PhDr. Jana Burianová 
- Otakar Kinšt 
 

ověřovatele zápisu ve složení: 
- Radim Kvitský  

- Ing. Libor Votava, Ph.D. 
 

 
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



 2 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 22 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 210/12Z/2019  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
předložený program jednání 

 
4. Návrhy dodatků č.1 ke smlouvám o poskytnutí dotace - MF MOM o.p.s. a Dům gobelínů, 
kulturních tradic a řemesel o.p.s. a návrhy na provedení rozpočtových opatření č. 77/2019 
a 78/2019 

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

1. schvaluje 

uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace pro rok 2019 ze dne 4. 3. 2019 mezi 

městem Jindřichův Hradec a Muzeem fotografie a moderních obrazových médií, o.p.s., se 
sídlem Kostelní 20/I, Jindřichův Hradec, IČ: 28143396, jehož předmětem je navýšení dotace o 
částku 350.000,- Kč, dle předloženého návrhu 

2. schvaluje 
provedení rozpočtového opatření č. 77/2019 v ORJ 16, odbor kanceláře starosty, a to: 
a) Muzeum fotografie - moderní obrazová média - dotace povýšit o částku 350.000,- Kč 

b) Cyklistický klub J. Hradec - ponížit o částku 173.000,- Kč 
c) Dotační program na podporu kultury a zájmové činnosti - ponížit o částku 62.000,- Kč 
d) Členské příspěvky - sdružení obcí - ponížit o částku 55.000,- Kč 
e) Provoz kanceláře starosty, zahraniční vztahy - ponížit o 60.000,- Kč 

3. schvaluje 
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace pro rok 2019 ze dne 5. 3. 2019 mezi 

městem Jindřichův Hradec a Domem gobelínů, kulturních tradic a řemesel, o.p.s., se sídlem 
Dobrovského 202/I, Jindřichův Hradec, IČ: 28086198, jehož předmětem je navýšení dotace o 
částku 270.000,- Kč, dle předloženého návrhu 

4. schvaluje 
provedení rozpočtového opatření č. 78/2019 v ORJ 16, odbor kanceláře starosty, a to: 
a) Dům gobelínů - dotace povýšit o částku 270.000,- Kč 
b) Provoz kanceláře starosty, zahraniční vztahy - ponížit o 70.000,- Kč 

c) Propagace města, marketink ponížit o 200.000,- Kč 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 22 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 211/12Z/2019  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace pro rok 2019 ze dne 4. 3. 2019 mezi 
městem Jindřichův Hradec a Muzeem fotografie a moderních obrazových médií, o.p.s., se 

sídlem Kostelní 20/I, Jindřichův Hradec, IČ: 28143396, jehož předmětem je navýšení dotace o 
částku 350.000,- Kč, dle předloženého návrhu 

2. schvaluje 
provedení rozpočtového opatření č. 77/2019 v ORJ 16, odbor kanceláře starosty, a to: 
a) Muzeum fotografie - moderní obrazová média - dotace povýšit o částku 350.000,- Kč 
b) Cyklistický klub J. Hradec - ponížit o částku 173.000,- Kč 
c) Dotační program na podporu kultury a zájmové činnosti - ponížit o částku 62.000,- Kč 
d) Členské příspěvky - sdružení obcí - ponížit o částku 55.000,- Kč 
e) Provoz kanceláře starosty, zahraniční vztahy - ponížit o 60.000,- Kč 
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3. schvaluje 
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace pro rok 2019 ze dne 5. 3. 2019 mezi 
městem Jindřichův Hradec a Domem gobelínů, kulturních tradic a řemesel, o.p.s., se sídlem 
Dobrovského 202/I, Jindřichův Hradec, IČ: 28086198, jehož předmětem je navýšení dotace o 

částku 270.000,- Kč, dle předloženého návrhu 

4. schvaluje 

provedení rozpočtového opatření č. 78/2019 v ORJ 16, odbor kanceláře starosty, a to: 
a) Dům gobelínů - dotace povýšit o částku 270.000,- Kč 
b) Provoz kanceláře starosty, zahraniční vztahy - ponížit o 70.000,- Kč 
c) Propagace města, marketink ponížit o 200.000,- Kč 

 

5. Městské televizní vysílání - záměr 

 
Materiál uvedl starosta města Ing. Stanislav Mrvka.  
 
V 16:10 hod se dostavil na jednání ZMě JUDr. T. Vytiska. Přítomno 23 členů ZMě.  
 
K tomuto bodu se vyjádřili: 
MUDr. J. Rytíř – chybí konkrétní podmínky zadávacího řízení. Jedná se o takovou videokroniku 

města. Doufá, že to bude předmětem výběrového řízení. Požaduje specifikovat podmínky. V předchozí 
smlouvě jsou podmínky vágní. Podmínky by měly být prodiskutovány. Upozorňuje na město 
Strakonice. Měli bychom konkrétně stanovit, co chceme, aby se vysílalo.  
Ing. S. Mrvka – ZMě má právo vědět všechny věci. Ve smlouvě jsou uvedeny obecné věci. Pokud by 
se to přesunulo do prosincového ZMě, tak dle platných termínů výběrových řízení, by došlo k měsíční 
přestávce. Je to záležitost ne politická, ale v obecné rovině. Máme pro vás k dispozici návrh zadání 
veřejné zakázky. 

MUDr. J. Rytíř – myslím, že by se do toho mělo mluvit a říct, co chceme. Není to nezávislé médium. 
My si objednáváme službu a musíme určit, co chceme. Vysílání by mělo být vyvážené. Podává 
protinávrh. 
JUDr. T. Vytiska – čekal, že v důvodové zprávě bude uvedeno, z jakých důvodů je to přínosné a proč 
je dobré v tom pokračovat. K poznámce pana starosty, je to politická záležitost. Kdo vystupuje, má 
reklamu. 

Ing. S. Mrvka – město je vlastníkem kanálu do roku 2022 a byla by škoda jej nevyužít. Nikdy jsem 
neprezentoval politický názor, ale město. Pokud nesu odpovědnost za město, tak jsem se domníval, že 
mám právo odpovědět i na otázky. Pokud budu muset mlčet, nemám problém.  
O. Kinšt – předmětem je pouze zajištění finančního krytí a ne obsah smlouvy. Poskytují jen 

jednosměrný pohled. Doporučuje přehodnocení smlouvy. Podává protinávrh. 
Mgr. O. Pumpr – souhlasím s kolegy. V jakém formátu funguje televize, tak v tomto formátu to 
nepotřebujeme. Informace by měly být vyváženy. Vytáhl jsem si z registru smluv smlouvu mezi ČB a 

ČT a ceny jsou o moc nižší. 650 tis. Kč bez DPH. Dá se jít na to hodně způsoby.  
Ing. S. Mrvka – u ČB je to vícezdrojové financování, i z řad podnikatelů, což v JH není možné. 
Ing. J. Chalupský – přimlouvá se za technický pohled. Zvážit technickou možnost přenosu zasedání 
prostřednictvím JHTV, píchnout například do kamery kabel a ukládat a přenášet. 
Ing. S. Mrvka – předkládá zastupitelům návrh zadání veřejné zakázky. Výhoda televizního vysílání, 
že např. po každém ZMě tu může být redaktor, který bude dělat rozhovory s jakýmkoli zastupitelem. 
Nikdy nebylo určeno, s kým má JHTV mluvit.  

Mgr. V. Burian – chápu připomínky kolegů MUDr. J. Rytíře a Mgr. O. Pumpra. JHTV, či jakákoliv 
televize, je pro město důležitá. Oblíbený pořad Na kafe se starostou nevidí jako politickou záležitost. 
Pokud se nějaké údaje doplní, tak bychom měli za tímto médiem stát.  
MUDr. J. Rytíř – mělo by to být prostě politicky vyvážené.  
Ing. S. Mrvka – místostarostové a uvolněný radní mají možnost se projevit v TV každý týden na 
tiskovce po RMě.  

 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém protinávrhu O. Kinšta:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
záměr městského televizního vysílání Jindřichův Hradec pro období let 2020 - 2021 a jeho 
financování z rozpočtu města Jindřichův Hradec pro roky 2020 - 2021, a to v souladu s 

příslušnou smlouvou. 

2. schvaluje 
záměr využití možnosti městského televizního vysílání Jindřichův Hradec mimo jiné formou 
digitálního přenosu pro období let 2020 - 2021 a jeho financování z rozpočtu města Jindřichův 
Hradec pro roky 2020 - 2021, a to v souladu s příslušnou smlouvou. 
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3. schvaluje 
zahájení zadávacího řízení na městské televizní vysílání Jindřichův Hradec 2020 - 2021 před 
schválením rozpočtu města na rok 2020. 

4. připravit 
obsahovou revizi "příslušné smlouvy" tak, aby výsledkem bylo zajištění názorové plurality 
zastupitelů. 

 
5. předložit 

zastupitelům analýzu mediální publicity města. 
 
S předloženým návrhem na usnesení souhlasili 4 členové ZMě a 19 členů ZMě se zdrželo. 
Protinávrh nebyl schválen. 
 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém protinávrhu MUDr. J. Rytíře: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
záměr městského televizního vysílání Jindřichův Hradec pro období let 2020 - 2021 a jeho 
financování z rozpočtu města Jindřichův Hradec pro roky 2020 - 2021, a to v souladu s 

příslušnou smlouvou. 

2. schvaluje 
záměr využití možnosti městského televizního vysílání Jindřichův Hradec mimo jiné formou 
digitálního přenosu pro období let 2020 - 2021 a jeho financování z rozpočtu města Jindřichův 
Hradec pro roky 2020 - 2021, a to v souladu s příslušnou smlouvou. 

3. schvaluje 
zahájení zadávacího řízení na městské televizní vysílání Jindřichův Hradec 2020 - 2021 před 

schválením rozpočtu města na rok 2020 

4. požaduje 
předložit podmínky zadávacího řízení ke schválení zastupitelstvu. 

 
S předloženým návrhem na usnesení souhlasilo 9 členů ZMě a 14 členů ZMě se zdrželo. 
Protinávrh nebyl schválen. 
 
Návrh na usnesení:  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
záměr městského televizního vysílání Jindřichův Hradec pro období let 2020 - 2021 a jeho 
financování z rozpočtu města Jindřichův Hradec pro roky 2020 - 2021, a to v souladu s 

příslušnou smlouvou. 

2. schvaluje 
záměr využití možnosti městského televizního vysílání Jindřichův Hradec mimo jiné formou 
digitálního přenosu pro období let 2020 - 2021 a jeho financování z rozpočtu města Jindřichův 
Hradec pro roky 2020 - 2021, a to v souladu s příslušnou smlouvou. 

3. schvaluje 
zahájení zadávacího řízení na městské televizní vysílání Jindřichův Hradec 2020 - 2021 před 

schválením rozpočtu města na rok 2020 

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

usnesení souhlasilo 14 členů ZMě a 9 členů ZMě se zdrželo. 
 
Usnesení číslo: 212/12Z/2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
záměr městského televizního vysílání Jindřichův Hradec pro období let 2020 - 2021 a jeho 
financování z rozpočtu města Jindřichův Hradec pro roky 2020 - 2021, a to v souladu s 
příslušnou smlouvou. 
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2. schvaluje 
záměr využití možnosti městského televizního vysílání Jindřichův Hradec mimo jiné formou 
digitálního přenosu pro období let 2020 - 2021 a jeho financování z rozpočtu města Jindřichův 
Hradec pro roky 2020 - 2021, a to v souladu s příslušnou smlouvou. 

3. schvaluje 
zahájení zadávacího řízení na městské televizní vysílání Jindřichův Hradec 2020 - 2021 před 

schválením rozpočtu města na rok 2020 
 
 
6. Rozpočtová opatření schválená radou města a opravy rozpisu schváleného rozpočtu 
 
Materiál uvedla místostarostka města Ing. Magda Blížilová.  

 
V 16:42 hod opustil jednání ZMě Mgr. V. Burian. Přítomno 22 členů ZMě.  
 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. bere na vědomí 

- rozpočtová opatření č. 74, 75 a 76/2019, která schválila Rada města Jindřichův Hradec a 

opravné doklady rozpisu schváleného rozpočtu č. 544 - 586/2019. 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 22 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 213/12Z/2019  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. bere na vědomí 

- rozpočtová opatření č. 74, 75 a 76/2019, která schválila Rada města Jindřichův Hradec a 
opravné doklady rozpisu schváleného rozpočtu č. 544 - 586/2019. 

 
 

7. Návrh Obecně závazné vyhlášky města Jindřichův Hradec č. 1/2019 o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů 

 
Materiál uvedla místostarostka města Ing. Magda Blížilová.  
 
V 16:46 hod se dostavil na jednání ZMě Mgr. V. Burian. Přítomno 23 členů ZMě. 
 

K tomuto bodu se vyjádřili: 
JUDr. T. Vytiska – město nemá odbyt na kompost. Nebylo by od věci uvažovat o tom, že bychom to 
obyvatelům města poskytli zdarma?  
Ing. S. Mrvka – občanům to rozdáváme zdarma ve čtyřech termínech. Zájem není tak velký, tak se 
snažíme jednat se zemědělci. Jednali jsme s firmou z Veselí nad Lužnicí. Není zájem, že by to někdo 
kupoval, vše se rozdává zdarma. Efekt je jinde, co jde na kompostárnu, tak se zásadně snižuje 
náklady na skládkování.  

JUDr. T. Vytiska – to nelze rozdávat průběžně?  
Ing. S. Mrvka – kompost musí uzrát. Potřebuje nějakou dobu, než se dostane do správného stadia.  
Mgr. O. Pumpr – tyto poplatky jsou v řadě měst odpouštěny nebo snižovány vytvářením systému 
tříděného odpadu a vzniku co nejmenšího množství odpadu netříděného. Neuvažovalo město o tom 
zavést tento systém i v J. Hradci?  
Ing. S. Mrvka – každý rok se snažíme někam posouvat. Zkusili jsme jít cestou bioodpadu. V loňském 

roce se rozdávaly tašky na tříděný odpad. Snažíme se zkvalitnit činnosti sběrného dvora. Město bylo 
vyhodnoceno v oblasti odpadů jako nejlepší v rámci Jihočeského kraje. Největší počet elektroodpadu. 
Odměna 30 tis. Kč. 
 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
Obecně závaznou vyhlášku města Jindřichův Hradec č. 1/2019 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů dle předloženého návrhu s tím, že sazba poplatku pro fyzickou osobu bude ve výši 
500,- Kč za osobu a kalendářní rok. 
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Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 23 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 214/12Z/2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

Obecně závaznou vyhlášku města Jindřichův Hradec č. 1/2019 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů dle předloženého návrhu s tím, že sazba poplatku pro fyzickou osobu bude ve výši 
500,- Kč za osobu a kalendářní rok. 

 
 

8. Návrh Obecně závazné vyhlášky města Jindřichův Hradec č. 2/2019 o místním poplatku 
ze psů 
 
Materiál uvedla místostarostka města Ing. Magda Blížilová.  
 
Návrh na usnesení:  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
Obecně závaznou vyhlášku města Jindřichův Hradec č. 2/2019 o místním poplatku ze psů, dle 
upraveného návrhu. 

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

Usnesení číslo: 215/12Z/2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
Obecně závaznou vyhlášku města Jindřichův Hradec č. 2/2019 o místním poplatku ze psů, dle 
upraveného návrhu. 

 
 
9. Návrh Obecně závazné vyhlášky města Jindřichův Hradec č. 3/2019 o místním poplatku 
z pobytu 

 
Materiál uvedla místostarostka města Ing. Magda Blížilová.  
 

K tomuto bodu se vyjádřili: 
Mgr. O. Pumpr – v zákoně o místních poplatcích je uvedeno, že obec může stanovit poplatky. Tohle 
není nic jiného než daň pro lidi, kteří něco vybudovali vlastními silami. Ubytovatel musí nastavit cenu 
tak, aby zahrnovala tento poplatek. Poplatek by chápal, kdyby ubytovatel dostal nějakou 
protihodnotu. Láká turisty a ještě za to má platit. 
Ing. S. Mrvka – v podstatě došlo k zjednodušení, že ze dvou poplatků je jeden. Cena je stejná. 
Ing. J. Chalupský – jak vybíráme poplatek? Zda jen poctiví odvádí. Pokud to má fungovat, tak aby to 

bylo spravedlivé.  
Ing. G. Dvořáková – provádí se namátkové kontroly. Všichni jsou povinni vést ubytovací knihy. 
Kontrolujeme různé ubytovací servery, kdo poskytuje ubytování. Není to vázáno pouze na ubytovací 
zařízení, ale na všechny objekty, které poskytují ubytování. 
Ing. J. Chalupský – jak je zajištěno, jak se to vybírá? Máme datové spektrum, jaké jsou metody. 
Ing. G. Dvořáková – máme vytipováno, máme tabulky s počty lůžek.  

JUDr. T. Vytiska – o jakých částkách se bavíme?  

Ing. G. Dvořáková – příjmy z každého poplatku kolem 500 mil. Kč.  
Ing. L. Votava, Ph.D. – pokud jsou tyto příjmy a je to spojeno s kontrolami, administrací, tak bych 
poplatek zrušil. Náklady na správu nejsou adekvátní k příjmům.  
MUDr. J. Kopřiva – pokud by se zrušil tento poplatek, zda bychom nebyli první. Protože všude, kde 
jezdím, tak se poplatky platí.  
 

Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o místním poplatku z pobytu. 
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Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 21 členů ZMě a 2 členové ZMě se zdrželi. 
 
Usnesení číslo: 216/12Z/2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o místním poplatku z pobytu. 

 
10. Územní studie systému sídelní zeleně J. Hradec 

 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk.  
 
V 17:05 hod opustil jednání ZMě Mgr. V. Burian. Přítomno 22 členů ZMě. V 17:06 hod se dostavil na 

jednání ZMě Mgr. V. Burian. Přítomno 23 členů ZMě. 
 
K tomuto bodu se vyjádřili: 
O. Kinšt – do kdy bude dodělána přesná pasportizace zelených ploch? Posloužilo by to k dalším 
krokům k Husovým sadům.  

Bc. R. Staněk – záměrně nebyla věnována pozornost parku v této studii. V letošním roce byla 
zrušena revitalizace parku a byly pověřeny odbory SMM a OŽP k vypracování studie dalšího postupu a 

intenzivně na tom pracují. Studie navrhuje údržbu a zachování zelených ploch, zelený prstenec kolem 
města. 
O. Kinšt – studie je jedna věc, ale přehled zelených ploch by byl vhodný. Zda se nepřemýšlí o funkci 
městského zahradníka.  
Bc. R. Staněk – bylo to diskutováno s vedoucími OŽP, SMM a ředitelem SMJH, bude řešeno v roce 
2020. Připravuje se materiál do ZMě.  
Bc. M. Kadeřábek – jsem rád, že tento materiál vznikl. Měl by to být živý materiál, aby se s ním 

pracovalo. Z tohoto materiálu jsou vyjmuty městské lesy, obora v Radouňce. Měli bychom přičlenit 
tyto části. 
Ing. S. Mrvka – upozorňuje, aby zastupitelé nevyhazovali přiložené CD.  
 
Návrh na usnesení:  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. bere na vědomí 

existenci "Územní studie systému sídelní zeleně Jindřichův Hradec" 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 23 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 217/12Z/2019  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. bere na vědomí 

existenci "Územní studie systému sídelní zeleně Jindřichův Hradec" 
 

11. Rozpočtový závazek na rok 2020 a 2021 na akci „Zpracování návrhu změny č. 1 
Územního plánu Jindřichův Hradec na základě schválené zprávy o uplatňování územního 
plánu“ 

 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk.  

 
Návrh na usnesení:  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
Rozpočtový závazek na rok 2020 a 2021 na akci „Zpracování návrhu změny č. 1 Územního 
plánu Jindřichův Hradec na základě schválené zprávy o uplatňování územního plánu“ 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 20 členů ZMěa 3 členové ZMě se zdrželi. 
 



 8 

Usnesení číslo: 218/12Z/2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

Rozpočtový závazek na rok 2020 a 2021 na akci „Zpracování návrhu změny č. 1 Územního 
plánu Jindřichův Hradec na základě schválené zprávy o uplatňování územního plánu“ 

 
12. Majetkoprávní vypořádání stavby "Parkoviště Hvězdárna" - část p.č. 3521/136 díl "h" 
k.ú. Jindřichův Hradec - realizace 
 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk.  
 
Návrh na usnesení:  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření kupní smlouvy mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec 
(jako kupujícím) a Českou poštou, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1, IČ 47114983 
(jako prodávajícím) na koupi dílu "h" o výměře 5 m2, odděleného geometrickým plánem č. 
5061-1879/2018 z pozemku p.č. 3521/136, ostatní plocha, jiná plocha a nově přisloučeného 

do pozemku p.č. 3521/135, ostatní plocha, ostatní komunikace, vše obec i k.ú. Jindřichův 
Hradec, dle předloženého návrhu. 
Celková kupní cena 5294,- Kč včetně DPH bude hrazena z ORJ 39. 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 23 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 219/12Z/2019  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření kupní smlouvy mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec 
(jako kupujícím) a Českou poštou, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1, IČ 47114983 
(jako prodávajícím) na koupi dílu "h" o výměře 5 m2, odděleného geometrickým plánem č. 

5061-1879/2018 z pozemku p.č. 3521/136, ostatní plocha, jiná plocha a nově přisloučeného 
do pozemku p.č. 3521/135, ostatní plocha, ostatní komunikace, vše obec i k.ú. Jindřichův 
Hradec, dle předloženého návrhu. 

Celková kupní cena 5294,- Kč včetně DPH bude hrazena z ORJ 39. 

 
13. Majetkoprávní vypořádání stavby "Rekonstrukce ulice 28. října, Jindřichův Hradec - 
realizace 
 

Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk.  
 
V 17:20 hod opustil jednání ZMě JUDr. T. Vytiska. Přítomno 22 členů ZMě. V 17:22 hod se dostavil na 
jednání ZMě JUDr. T. Vytiska. Přítomno 23 členů ZMě.  
 
Návrh na usnesení:  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

uzavření kupní smlouvy mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec 
(jako kupujícím) a manželi  a  oba bytem 

, Jindřichův Hradec (jako prodávajícími) na převod nově vzniklého pozemku p.č. 
361/27, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 76 m2 zaměřeného geometrickým 

plánem č. 5099-98/2019, za celkovou kupní cenu 19.000,- Kč a za podmínky souhlasu České 
spořitelny, a.s. s výmazem zástavního práva na převáděný pozemek. 
Kupní smlouva bude uzavřena dle předloženého návrhu. 
Kupní cena bude hrazena z ORJ 39. 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 23 členů ZMě. 
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Usnesení číslo: 220/12Z/2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

uzavření kupní smlouvy mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec 
(jako kupujícím) a manželi  a , oba bytem 

 Jindřichův Hradec (jako prodávajícími) na převod nově vzniklého pozemku p.č. 
361/27, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 76 m2 zaměřeného geometrickým 
plánem č. 5099-98/2019, za celkovou kupní cenu 19.000,- Kč a za podmínky souhlasu České 
spořitelny, a.s. s výmazem zástavního práva na převáděný pozemek. 
Kupní smlouva bude uzavřena dle předloženého návrhu. 
Kupní cena bude hrazena z ORJ 39. 

 
14. Převod pozemku pod silnicí I.třídy I/34 - p.č. 4278/9 v k.ú. Jindřichův 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, Klášterská 135/II, Jindřichův 
Hradec (jako dárcem) a ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČ 65993390 
(jako obdarovaným), na převod pozemku p.č. 4278/9, ostatní plocha, ostatní komunikace, o 
výměře 378 m2, obec i k.ú. Jindřichův Hradec, dle předloženého návrhu. 

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

usnesení souhlasilo 23 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 221/12Z/2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

uzavření darovací smlouvy mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův 
Hradec (jako dárcem) a ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČ 65993390 
(jako obdarovaným), na převod pozemku p.č. 4278/9, ostatní plocha, ostatní komunikace, o 

výměře 378 m2, obec i k.ú. Jindřichův Hradec, dle předloženého návrhu. 

 
15. Prodej pozemku p.č. 3665/2, obec i k.ú. Jindřichův Hradec - realizace záměru 
 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk.  

 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
prodej pozemku p.č. 3665/2, orná půda o výměře 72 m², obec i k.ú. Jindřichův Hradec 
společnosti Jiří Souček s.r.o., IČ 26078848, se sídlem Jiráskovo předměstí 899, Jindřichův 

Hradec, zastoupené jednatelem společnosti p. Jiřím Součkem, za celkovou kupní cenu 63000,-
- Kč + příslušná sazba DPH 
Smlouva bude uzavřena dle schváleného vzoru 

 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 23 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 222/12Z/2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
prodej pozemku p.č. 3665/2, orná půda o výměře 72 m², obec i k.ú. Jindřichův Hradec 
společnosti Jiří Souček s.r.o., IČ 26078848, se sídlem Jiráskovo předměstí 899, Jindřichův 

Hradec, zastoupené jednatelem společnosti p. Jiřím Součkem, za celkovou kupní cenu 63000,-
- Kč + příslušná sazba DPH 
Smlouva bude uzavřena dle schváleného vzoru 
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16. Směna pozemků v k.ú. Děbolín - záměr 
 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk.  
 

Návrh na usnesení:  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

přijetí záměru směnit část pozemku p.č. 23/2, zahrada, o výměře cca 20 m², obec Jindřichův 
Hradec, k.ú. Děbolín ve vlastnictví města za část pozemku p.č. st.76, o výměře cca 10 m² a 
část pozemku p.č. 21/2, zahrada, o výměře cca 5 m², obec Jindřichův Hradec, k.ú. Děbolín ve 
spoluvlastnictví  , , 147 00 Praha (podíl ve výši 2/6) a 

,  J. Hradec (podíl ve výši 4/6) za těchto podmínek:  
- žadatelé uhradí rozdíl ve výměře vzájemně směňovaných nemovitostí ve výši 390,-- Kč/m² 
- výměra částí směňovaných pozemků bude upřesněna geometrickým plánem 
- žadatelé mají vyrovnány veškeré závazky vůči městu J. Hradec, jím zřízeným právnickým 
osobám a organizačním složkám, případně jsou závazky smluvně zajištěny a žadatelé 
podmínky takové smlouvy plní 
- ve směňované části pozemku p.č. st. 76, k.ú. Děbolín je uložen veřejný vodovod  

- ve směňované části pozemku p.č. 21/2, k.ú. Děbolín je uloženo telekomunikační vedení 
- na pozemek p.č. 23/2, k. ú. Děbolín je uzavřena nájemní smlouva s tříměsíční výpovědní 

lhůtou 
- žadatelé uhradí veškeré náklady se smlouvou spojené 
- město J. Hradec má právo od smlouvy odstoupit v případě, že rozdíl ve výměře vzájemně 
směňovaných nemovitostí a náklady se smlouvou spojené nebudou uhrazeny včas a řádně 
- rozdíl ve výměře vzájemně směňovaných nemovitostí bude uhrazen do 30ti dnů od podpisu 

smlouvy 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 23 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 223/12Z/2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
přijetí záměru směnit část pozemku p.č. 23/2, zahrada, o výměře cca 20 m², obec Jindřichův 
Hradec, k.ú. Děbolín ve vlastnictví města za část pozemku p.č. st.76, o výměře cca 10 m² a 
část pozemku p.č. 21/2, zahrada, o výměře cca 5 m², obec Jindřichův Hradec, k.ú. Děbolín ve 

spoluvlastnictví ,  147 00 Praha (podíl ve výši 2/6) a 
, , J. Hradec (podíl ve výši 4/6) za těchto podmínek:  

- žadatelé uhradí rozdíl ve výměře vzájemně směňovaných nemovitostí ve výši 390,-- Kč/m² 

- výměra částí směňovaných pozemků bude upřesněna geometrickým plánem 
- žadatelé mají vyrovnány veškeré závazky vůči městu J. Hradec, jím zřízeným právnickým 
osobám a organizačním složkám, případně jsou závazky smluvně zajištěny a žadatelé 
podmínky takové smlouvy plní 
- ve směňované části pozemku p.č. st. 76, k.ú. Děbolín je uložen veřejný vodovod  
- ve směňované části pozemku p.č. 21/2, k.ú. Děbolín je uloženo telekomunikační vedení 
- na pozemek p.č. 23/2, k. ú. Děbolín je uzavřena nájemní smlouva s tříměsíční výpovědní 

lhůtou 
- žadatelé uhradí veškeré náklady se smlouvou spojené 
- město J. Hradec má právo od smlouvy odstoupit v případě, že rozdíl ve výměře vzájemně 
směňovaných nemovitostí a náklady se smlouvou spojené nebudou uhrazeny včas a řádně 
- rozdíl ve výměře vzájemně směňovaných nemovitostí bude uhrazen do 30ti dnů od podpisu 
smlouvy 

 

 
17. Směna a koupě pozemků v lokalitě Karlov v Jindřichově Hradci - záměr 

 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk.  
 
V 17:28 hod opustil jednání ZMě MUDr. Cihla. Přítomno 22 členů ZMě. V 17:32 hod se dostavil na 
jednání ZMě MUDr. Cihla. Přítomno 23 členů ZMě. 
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Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

přijetí záměru směnit díl „d“ o výměře 17 m² oddělený geometrickým plánem č. 5051-
87/2018 z pozemku p.č. 996/2, ostatní plocha, manipulační plocha, díl „e“ o výměře 3 m² 

oddělený geometrickým plánem č. 5051-87/2018 z pozemku p.č. 1003, ostatní plocha, ostatní 
komunikace a díl „b“ o výměře 4 m² oddělený geometrickým plánem č. 5115-75/2018 z 
pozemku p.č. 997/2, zahrada za pozemky ve vlastnictví manželů , bytem 

, Vsetín a , bytem , Jindřichův Hradec, díl „a“ o 
výměře 8 m² oddělený geometrickým plánem č. 5051-87/2018 z pozemku p.č. 997/1, 
zahrada a díl „b“ o výměře 16 m² oddělený geometrickým plánem č. 5051-87/2018 z 

pozemku p.č. 996/1, zastavěná plocha a nádvoří, vše obec i k.ú. Jindřichův Hradec, za těchto 
podmínek:  
- směna bude provedena ve stejných výměrách bez finančního vyrovnání 
- žadatelé mají vyrovnány veškeré závazky vůči městu J. Hradec, jím zřízeným právnickým 
osobám a organizačním složkám, případně jsou závazky smluvně zajištěny a žadatel podmínky 
takové smlouvy plní 
- upozorňujeme, že pozemky p.č. 1003 a p.č. 996/2 jsou dle platného územního plánu 

součástí plochy veřejného prostranství  
- upozorňujeme, že v pozemcích p.č. 1003 a p.č. 996/2 je uložen telekomunikační kabel a 

podzemní vedení NN 
- náklady spojené se směnnou smlouvou uhradí obě strany stejným dílem 
- pozemky p.č. 996/1 a p.č. 996/2, které nově vznikly na základě geometrického plánu č. 
5051-87/2018 budou zatíženy služebností inženýrské sítě spočívající ve strpění uložení 
kanalizace. Služebnost bude zřízena pro město J. Hradec, bezúplatně, na dobu neurčitou a v 

rozsahu geometrického plánu č. 5051-87/2018 

2. schvaluje 
přijetí záměru prodat díl „a“ o výměře 5 m² oddělený geometrickým plánem č.5115-75/2018 z 
pozemku p.č. 997/2, zahrada, obec i k.ú. Jindřichův Hradec, panu  bytem 

, Jindřichův Hradec za těchto podmínek:  
- za cenu 1 200,-- 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 
- na prodávané části pozemku je umístěna stavba opěrné kamenné zdi ve vlastnictví 
kupujícího  

- žadatel uhradí veškeré náklady se smlouvou spojené 
- prodávající má právo od smlouvy odstoupit v případě, že kupní cena a náklady se smlouvou 

spojené nebudou kupujícím uhrazeny včas a řádně 
- kupní cena bude uhrazena do 30ti dnů od podpisu smlouvy 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 23 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 224/12Z/2019  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
přijetí záměru směnit díl „d“ o výměře 17 m² oddělený geometrickým plánem č. 5051-
87/2018 z pozemku p.č. 996/2, ostatní plocha, manipulační plocha, díl „e“ o výměře 3 m² 
oddělený geometrickým plánem č. 5051-87/2018 z pozemku p.č. 1003, ostatní plocha, ostatní 

komunikace a díl „b“ o výměře 4 m² oddělený geometrickým plánem č. 5115-75/2018 z 

pozemku p.č. 997/2, zahrada za pozemky ve vlastnictví manželů , bytem 
, Vsetín a , bytem  Jindřichův Hradec, díl „a“ o 

výměře 8 m² oddělený geometrickým plánem č. 5051-87/2018 z pozemku p.č. 997/1, 
zahrada a díl „b“ o výměře 16 m² oddělený geometrickým plánem č. 5051-87/2018 z 
pozemku p.č. 996/1, zastavěná plocha a nádvoří, vše obec i k.ú. Jindřichův Hradec, za těchto 
podmínek:  

- směna bude provedena ve stejných výměrách bez finančního vyrovnání 
- žadatelé mají vyrovnány veškeré závazky vůči městu J. Hradec, jím zřízeným právnickým 
osobám a organizačním složkám, případně jsou závazky smluvně zajištěny a žadatel podmínky 
takové smlouvy plní 
- upozorňujeme, že pozemky p.č. 1003 a p.č. 996/2 jsou dle platného územního plánu 
součástí plochy veřejného prostranství  
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- upozorňujeme, že v pozemcích p.č. 1003 a p.č. 996/2 je uložen telekomunikační kabel a 
podzemní vedení NN 
- náklady spojené se směnnou smlouvou uhradí obě strany stejným dílem 
- pozemky p.č. 996/1 a p.č. 996/2, které nově vznikly na základě geometrického plánu č. 

5051-87/2018 budou zatíženy služebností inženýrské sítě spočívající ve strpění uložení 
kanalizace. Služebnost bude zřízena pro město J. Hradec, bezúplatně, na dobu neurčitou a v 

rozsahu geometrického plánu č. 5051-87/2018 

2. schvaluje 
přijetí záměru prodat díl „a“ o výměře 5 m² oddělený geometrickým plánem č.5115-75/2018 z 
pozemku p.č. 997/2, zahrada, obec i k.ú. Jindřichův Hradec, panu , bytem 

 Jindřichův Hradec za těchto podmínek:  
- za cenu 1 200,-- 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 
- na prodávané části pozemku je umístěna stavba opěrné kamenné zdi ve vlastnictví 
kupujícího  
- 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 
 
 
18. Kalkulace cen pro vodné a stočné pro rok 2020 - ČEVAK, a.s. 

 
Materiál uvedl uvolnění radní města Ing. Bohumil Komínek.  
 

V 17:35 hod opustili jednání ZMě Bc. R. Staněk a MUDr. T. Vyhlídka. Přítomno 21 členů ZMě. V 17:37 
hod se dostavil na jednání ZMě MUDr. T. Vyhlídka a Bc. R. Staněk. Přítomno 23 členů ZMě.  
 
K tomuto bodu se vyjádřili: 
O. Kinšt – chtěl by požádat o písemné zpracování 2010-2019 za inkasované nájemné a investice, 
které jsme dali do infrastruktury. 

Ing. P. Blížilová – na finančním výboru jsme si prošli kalkulaci podrobně. Chce vysvětlení 
k navýšením mezd. Zvýšení o cca 50%. 
Ing. S. Mrvka – bude zpracována písemná odpověď.  
Ing. J. Chalupský – v čem spočívá to kouzlo, že jsme na polovičních penězích než ostatní města? 

Ing. B. Komínek – vodné - pomáhá hodně Bukovská voda. Stočné - neměli jsme dotaci na 
kanalizaci. Kteří mají dotaci, tak musí zdražovat automaticky. V Radouňce jsme mohli mít dotaci, ale 
nevzali jsme ji. Pokud bychom ji vzali, museli bychom 10 let zvyšovat dle ekonomického modelu. 

Odcházejí kvalifikovaní lidé a pokud si je chtějí udržet, tak musí zaplatit. Nebo je to v rámci 
dodavatelské firmy a to se promítne v rozpočtu. 
 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. bere na vědomí 

schválenou cenu vodného a stočného pro rok 2020. 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 21 členů ZMě a 2 členové ZMě se zdrželi. 
 
Usnesení číslo: 225/12Z/2019  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 

1. bere na vědomí 
schválenou cenu vodného a stočného pro rok 2020. 

 
 
19. Oznámení zakladateli o zrušení společnosti - (DG, MF MOM) 
 
Materiál uvedl starosta města Ing. Stanislav Mrvka.  

 
V 17:47 hod opustil jednání ZMě MUDr. J. Rytíř. Přítomno 22 členů ZMě.  
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Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. bere na vědomí 

Oznámení správní rady zakladateli obecně prospěšné společnosti Dům gobelínů, kulturních 
tradic a řemesel, o.p.s., se sídlem Dobrovského 202/I, Jindřichův Hradec, IČ 280 86 198, ze 

dne 7. 10. 2019 

2. schvaluje 
zrušení obecně prospěšné společnosti Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel, o.p.s., se 
sídlem Dobrovského 202/I, Jindřichův Hradec, IČ 280 86 198, s likvidací ke dni 31. 12. 2019 

3. bere na vědomí 
Oznámení správní rady zakladateli obecně prospěšné společnosti MUZEUM FOTOGRAFIE A 

MODERNÍCH OBRAZOVÝCH MÉDIÍ, o.p.s., se sídlem Kostelní 20/I, Jindřichův Hradec, IČ 281 
43 396, ze dne 29. 10. 2019 

4. schvaluje 
zrušení obecně prospěšné společnosti MUZEUM FOTOGRAFIE A MODERNÍCH OBRAZOVÝCH 
MÉDIÍ, o.p.s., se sídlem Kostelní 20/I, Jindřichův Hradec, IČ 281 43 396, s likvidací ke dni 31. 
12. 2019 

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

usnesení souhlasilo 22 členů ZMě a 1 člen ZMě nehlasoval. 
 
Usnesení číslo: 226/12Z/2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. bere na vědomí 
Oznámení správní rady zakladateli obecně prospěšné společnosti Dům gobelínů, kulturních 

tradic a řemesel, o.p.s., se sídlem Dobrovského 202/I, Jindřichův Hradec, IČ 280 86 198, ze 
dne 7. 10. 2019 

2. schvaluje 
zrušení obecně prospěšné společnosti Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel, o.p.s., se 
sídlem Dobrovského 202/I, Jindřichův Hradec, IČ 280 86 198, s likvidací ke dni 31. 12. 2019 

3. bere na vědomí 

Oznámení správní rady zakladateli obecně prospěšné společnosti MUZEUM FOTOGRAFIE A 
MODERNÍCH OBRAZOVÝCH MÉDIÍ, o.p.s., se sídlem Kostelní 20/I, Jindřichův Hradec, IČ 281 
43 396, ze dne 29. 10. 2019 

4. schvaluje 
zrušení obecně prospěšné společnosti MUZEUM FOTOGRAFIE A MODERNÍCH OBRAZOVÝCH 
MÉDIÍ, o.p.s., se sídlem Kostelní 20/I, Jindřichův Hradec, IČ 281 43 396, s likvidací ke dni 31. 
12. 2019 

 

Starosta Ing. S. Mrvka vyhlásil 15-ti minutovou přestávku.  

 

20. Diskuze + interpelace členů ZMě 

V diskuzi vystoupili: 
Ing. J. Chalupský – obdržel odpověď na interpelaci. Děkuje. Nemá pochybnosti, že by z hlediska 
města došlo k nějakému pochybení. Měli bychom dodavatele tlačit k tomu, aby se chovali 
odpovědněji, aby k tomuto nedocházelo. Měli by být důslednější. Akorát je uvedeno ve stavebním 
deníku, že lešení nebylo dokončeno. Bylo v procesu výstavby. Ale to není pravda. Bylo dokončené, jen 

jak se odendala pravá a levá strana, tak tím pádem nebylo ukotveno. Uvedená stavební firma nemá 
stavbyvedoucího, který by to průběžně kontroloval. Přečetl právní stanovisko. Ohledně kompetencí 
MěPo. Konzultace u 2 právních kanceláří, zhotovitel si počínal nedbale. MěPo není kompetentní. Má to 
předat PČR. Závěr MěPo je předčasný.  
Ing. S. Mrvka – bude písemně odpovězeno. 
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21. Závěr 

                                                                                                                                    
12. zasedání Zastupitelstva města J. Hradec bylo skončeno v 18:15 hodin. 

 
 

 
 
 
                                                                                   Ing. Stanislav   M r v k a 
                                                                                           starosta města 
 

 
 
Ověřovatelé:   Radim Kvitský          …………………………… 
  
                     datum ověření zápisu                                       …………………………… 
 
 

 
  Ing. Libor Votava, Ph.D.    …………………………… 

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

 
 
Zapsala: I. Korandová 
V Jindřichově Hradci dne 27. listopadu 2019 




