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  ZZ   ÁÁ   PP   II   SS   
 

z  1 3 .  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  

1 8 .  p r o s i n c e  2 0 1 9  
v divadelním sále Kulturního domu Střelnice v 16.00 hod. 

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

Přítomno:                                 24 členů ZMě 
Nepřítomno:                               0 členů ZMě 
Omluveni:                                  3 členové ZMě                                         Celkem 27 členů ZMě 
 
Konstatoval, že ZMě je usnášeníschopné.   
 

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

 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
návrhovou komisi ve složení: 
- Ing. Petra Blížilová - mluvčí 

- Otakar Kinšt 
- Mgr. Bc. Milan Synek 
 
ověřovatele zápisu ve složení: 

- MgA. Sabina Langerová  
- Mgr. Ondřej Pumpr 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 24 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 227/13Z/2019  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

návrhovou komisi ve složení: 
- Ing. Petra Blížilová - mluvčí 
- Otakar Kinšt 
- Mgr. Bc. Milan Synek 
 

ověřovatele zápisu ve složení: 
- MgA. Sabina Langerová  

- Mgr. Ondřej Pumpr 
 
 

3. Schválení předloženého programu 
 

Materiál uvedl starosta města Ing. Stanislav Mrvka. Navrhuje stáhnout bod č. 7 – Návrh Obecně 
závazné vyhlášky města Jindřichův Hradec č. 4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství. MV ČR vydalo nové stanovisko. Materiál bude předložen v lednu 2020.  
 
 
 

 

Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle platných právních
předpisů
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Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

upravený program jednání (vypuštěn bod č. 7, upraven bod č. 17) 

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

usnesení souhlasilo 24 členů ZMě. 

Usnesení číslo: 228/13Z/2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
upravený program jednání (vypuštěn bod č. 7, upraven bod č. 17) 

 
4. Darovací smlouvy - majetek (DG, MF MOM) 
 
Materiál uvedl starosta města Ing. Stanislav Mrvka.  
 
Návrh na usnesení:  

 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

uzavření darovací smlouvy mezi MUZEEM FOTOGRAFIE A MODERNÍCH OBRAZOVÝCH MÉDIÍ 
o.p.s, Kostelní 20/I, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 281 43 396 a městem Jindřichův Hradec, 
Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 00246875, dle upraveného návrhu 

2. schvaluje 
uzavření darovací smlouvy mezi Domem gobelínů, kulturních tradic a řemesel, o.p.s., 

Dobrovského 202/I, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 280 86 198 a městem Jindřichův Hradec, 
Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 002 46 875, dle předloženého návrhu 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 24 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 229/13Z/2019  

 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

uzavření darovací smlouvy mezi MUZEEM FOTOGRAFIE A MODERNÍCH OBRAZOVÝCH MÉDIÍ 
o.p.s, Kostelní 20/I, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 281 43 396 a městem Jindřichův Hradec, 
Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 00246875, dle upraveného návrhu 

2. schvaluje 

uzavření darovací smlouvy mezi Domem gobelínů, kulturních tradic a řemesel, o.p.s., 
Dobrovského 202/I, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 280 86 198 a městem Jindřichův Hradec, 
Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 002 46 875, dle předloženého návrhu 

 

5. Návrh rozpočtu na rok 2020 
 

Materiál uvedl starosta města Ing. Stanislav Mrvka a místostarostka města Ing. Magda Blížilová.  
 
K tomuto bodu se vyjádřili: 

Ing. J. Chalupský – jak bude rozpočet vypadat, jak je stabilní, či nestabilní, tak nejvíce ví o něm ti, 
kteří ho sestavují. Jako zastupitel nemá dostatek informací, aby rozpočet mohl obhajovat. Chtěl by mít 
větší jistotu v tom, jak investice budou probíhat. Zastupitelé by měli mít k dispozici každý měsíc 
informace o příjmech z daní, i informace o probíhajících investicích. Vývoj bychom si měli pohlídat. Je 

dobré si podržet finanční rezervu.  
 
Předkládá doplňující návrh na usnesení: 
 

1. ukládá 
radě města počínaje lednem 2020 vytvořit a pravidelně na měsíční bázi předkládat 

zastupitelům grafický report o plnění naplánovaných příjmů do rozpočtu města (Průběžný 
Report Příjmů). Tento přehled plán vs. skutečnost bude doplněn informací o aktuální výši 
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finančních prostředků na účtech města. 
 

2. ukládá 
radě města počínaje lednem 2020 vytvořit a pravidelně na měsíční bázi předkládat 

zastupitelům zprávu o průběhu naplánovaných investičních akcí (Projektový Status Report) 
tzn. celkový přehled všech naplánovaných investičních akcí pro rok 2020 a procentuální plnění 

rozložené do časové osy. Doplněno o informaci o aktuální proinvestované částce. 
 

3. ukládá 
radě města hospodařit tak, aby byla k 31. 12. 2020 zachována rezerva na účtech města ve 
výši minimálně 385 mil. Kč. Případný pokles příjmů rozpočtu řešit zejména adekvátními 
úsporami na straně provozních výdajů města. 

 
Ing. S. Mrvka – některé body nejsou hlasovatelné. Je možné předkládat, co jsme dostali, co jsme 
utratili, ale nemůžeme předkládat, co přijde ze státního rozpočtu. Plánované výdaje u investic se těžko 
stanoví, neví se, jak dopadnou výběrová řízení. A nelze stanovit zůstatek finančních prostředků na 
přesnou částku.  
Z. Klímová – sdílené daňové příjmy – dostávají se 2x v měsíci (k 5. a 20. dni v měsíci). Tyto daňové 
příjmy tvoří největší část rozpočtu a na ně jsou vázány výdaje. Vázání výdajů na příjmy je stanoveno 

přímo zákonem.  
Ing. J. Chalupský – indikátor o předpokládaných příjmech a skutečných příjmech. Pokud bude vše 

v nějaké relaci, bude to v pořádku. Pokud budou rozdíly, je třeba zpozornit.  
Z. Klímová – pokud bude v měsíci nějaký rozdíl, je nutné pamatovat na to, že jsou různé měsíční 
plnění k placení daní.  
Ing. P. Blížilová – rozpočet byl rozebírán podrobně na finančním výboru. FV posuzoval z hlediska 
počtu obyvatel v určených lokalitách. FV by vyloučil akce – Rekonstrukce ulice Ke mlýnu a Stezku pro 

chodce v Radouňce. Je nutné zrealizovat Parkoviště a chodníky Vajgar Řečička. Kritický stav. 
Mandatorní výdaje a individuální dotace se neřešily, ale mělo by se tím zabývat do budoucna.  
 
Předkládá protinávrh na usnesení: 
 

3. neschvaluje 

ponechání položky Rekonstrukce ulice Ke mlýnu Radouňka ve výši 7.000,00 tis. Kč  
v návrhu rozpočtu na rok 2020 

4. neschvaluje 
ponechání položky Stezka pro chodce a cyklisty Radouňka ve výši 2.000,00 tis. Kč v návrhu 
rozpočtu na rok 2020 

5. schvaluje 
ponechání položky Parkoviště a chodníky Vajgar Řečička 2. etapa ve výši 5.000,00 tis. Kč v 

návrhu rozpočtu na rok 2020 
 

10. neschvaluje 
ponechání položky Spolkový objekt Děbolín ve výši 6.000,00 tis. Kč v návrhu rozpočtu na rok 
2020 
 

MUDr. J. Kopřiva – vyjadřuje se k bodu č. 2. Požaduje zvýšit dotaci na sport o 1 mil. Kč. Podává 

protinávrh k bodu č. 2: 
 

2. schvaluje 
zvýšení rozpočtu výdajů v ORJ 14 – odbor školství, položka Dotační program na podporu 
sportu o 1 mil. Kč na částku 11.400,00 tis. Kč 

Ing. J. Mlčák, MBA – rozpočet je sestaven dobře, dle pravidel včetně komentáře. Je přehledný, 

čitelný. Chybí mi akorát aktivita, že se zvýšila výše mezd a není vidět úspora. Nelibí se mi individuální 
a adresné dotace (Jiholen, kulturní akce aj.). Pokud město chce podporovat tyto akce, tak by mělo být 
zařazeno obecně s celkovou částkou, žadatelé by se hlásili a po posouzení by byly rozděleny finanční 
prostředky. Investice do oprav jsou nutné. O náš majetek se musíme starat. V příštím období navrhuji 
zařadit investice ohledně sportovišť. Měla by být vytvořena rezerva na tyto investice. Pokud se 
rozpočet schválí, tak nic nekončí, jde s ním pracovat. Je to živý organismus. Takto připravený 
rozpočet lze odhlasovat.  

MUDr. J. Rytíř – stanovisko klubu ANO 2011. Je blízký se stanoviskem FV. Neměli bychom pracovat 
se schodkovým rozpočtem. Pokud ano, tak jen kvůli nějaké velké a významné investiční akci. 
V příštím roce bychom chtěli být u přípravy rozpočtu.  
Ing. L. Votava, Ph.D. – princip sestavování rozpočtu je záměrný. Schodek, který je plánovaný, je 
vlastně vyrovnaný. Dle porovnání z minulých let, tak příjmy byly vždy větší, než plánované. Neměly 
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by se škrtat investice z důvodu schodku. Neškrtat v investičních akcích, které mají smysl. Je dobré, že 
město nemá žádné půjčky. 
Mgr. O. Pumpr – jak došel FV k tomu, že by měly být vyškrtnuty obě akce na Radouňce? Bylo to už 
v rozpočtu v předchozích letech. Nemám problém vyškrtnout cyklostezku, ale ulice Ke Mlýnu je ve 

velmi špatném stavu. 
Ing. P. Blížilová – ulice Ke Mlýnu letos v rozpočtu nebyla. Ulice Ke Mlýnu je špatná, ale na sídlišti 

Vajgar je to též špatné. V ulici Ke Mlýnu je 18 rodinných domů, na Vajgaře je více obyvatel. Ovlivní to 
život více lidem. Vycházeli jsme z toho, kolika lidí se to v té lokalitě týká.  
Bc. M. Kadeřábek – nemůžu přijmout odůvodnění FV. Tyto akce jsou delší dobu připravované. V. 
Krampera může potvrdit, jak vznikaly PD. Radouňka, co se týče na počet obyvatel, je druhá největší 
místní část. Stezka pro chodce a cyklisty měla být hotová v roce 2019, ale kvůli technickým 
záležitostem se to neuskutečnilo. Dle PČR je to bezpečnostní riziko, lidé chodí po ulici.  

MUDr. J. Rytíř – já jsem z Otína a nenapadlo by mě lobovat za Otín. Musíme rozhodovat ve prospěch 
všech, ne menšiny. Na veřejné diskuzi by mělo být řečeno, zda ve všech místních částech budeme 
stavět spolkové domy, či postavit jeden dům pro všechny.  
Ing. P. Blížilová – situace na Vajgaře-Řečičce je též špatná, lidé chodí též po silnici, je to nebezpečné 
a problém s parkováním. Stojí v křižovatkách atd.  
Ing. S. Mrvka – děkuje za názory.  
 

Procedurální hlasování o doplnění návrhu na usnesení Ing. J. Chalupského:  
 

schvaluje 
doplnění návrhu usnesení o následující body: 
 

2. ukládá 
radě města počínaje lednem 2020 vytvořit a pravidelně na měsíční bázi předkládat 

zastupitelům grafický report o plnění naplánovaných příjmů do rozpočtu města (Průběžný 
Report Příjmů). Tento přehled plán vs. skutečnost bude doplněn informací o aktuální výši 
finančních prostředků na účtech města. 

 
3. ukládá 

radě města počínaje lednem 2020 vytvořit a pravidelně na měsíční bázi předkládat 

zastupitelům zprávu o průběhu naplánovaných investičních akcí (Projektový Status Report) 
tzn. celkový přehled všech naplánovaných investičních akcí pro rok 2020 a procentuální plnění 
rozložené do časové osy. Doplněno o informaci o aktuální proinvestované částce. 

 
4. ukládá 

radě města hospodařit tak, aby byla k 31. 12. 2020 zachována rezerva na účtech města ve 

výši minimálně 385 mil. Kč. Případný pokles příjmů rozpočtu řešit zejména adekvátními 

úsporami na straně provozních výdajů města. 
 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o doplnění návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
souhlasilo 10 členů ZMě, 2 členové ZMě byli proti a 12 členů ZMě se zdrželo. 
 
DOPLNĚNÍ USNESENÍ NEBYLO SCHVÁLENO. 
  

Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
poskytnutí individuálních dotací v roce 2020 fyzickým a právnickým osobám dle předloženého 
návrhu uvedeného v příloze č. 3 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 20 členů ZMě, 1 člen ZMě byl proti a 3 členové ZMě 

se zdrželi.  

 
2. schvaluje 

zvýšení rozpočtu výdajů v ORJ 14 – odbor školství, položka Dotační program na podporu 
sportu o 1 mil. Kč na částku 11.400,00 tis. Kč 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém protinávrhu na usnesení. S předloženým 
protinávrhem na usnesení souhlasilo 13 členů ZMě a 11 členů ZMě se zdrželo.  
 
PROTINÁVRH NEBYL SCHVÁLEN. 
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2. neschvaluje 
zvýšení rozpočtu výdajů v ORJ 14 – odbor školství, položka Dotační program na podporu 
sportu o 1 mil. Kč na částku 11.400,00 tis. Kč 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 17 členů ZMě, 1 člen ZMě byl proti a 6 členů ZMě se 
zdrželo. 

 
3. neschvaluje 

ponechání položky Rekonstrukce ulice Ke mlýnu Radouňka ve výši 7.000,00 tis. Kč  
v návrhu rozpočtu na rok 2020 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém protinávrhu na usnesení. S předloženým 
protinávrhem na usnesení souhlasilo 6 členů ZMě, 3 členové ZMě byli proti a 15 

členů ZMě se zdrželo.  
 
PROTINÁVRH NEBYL SCHVÁLEN. 
 

3. schvaluje 
ponechání položky Rekonstrukce ulice Ke mlýnu Radouňka ve výši 7.000,00 tis. Kč  
v návrhu rozpočtu na rok 2020 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 18 členů ZMě a 6 členů ZMě se zdrželo. 
 

4. neschvaluje 
ponechání položky Stezka pro chodce a cyklisty Radouňka ve výši 2.000,00 tis. Kč v návrhu 
rozpočtu na rok 2020 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém protinávrhu na usnesení. S předloženým 

protinávrhem na usnesení souhlasilo 18 členů ZMě a 6 členů ZMě se zdrželo. 
 

5. schvaluje 
ponechání položky Parkoviště a chodníky Vajgar Řečička 2. etapa ve výši 5.000,00 tis. Kč v 
návrhu rozpočtu na rok 2020 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém protinávrhu na usnesení. S předloženým 

protinávrhem na usnesení souhlasilo 24 členů ZMě.  

 
6. schvaluje 

ponechání položky Stavební úpravy pobočky Vajgar EI, interiér ve výši 2.000,00 tis. Kč v 
návrhu rozpočtu na rok 2020 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 24 členů ZMě. 
 

7. schvaluje 

ponechání položky Obnova palubovky v malé sportovní hale ve výši 1.500,00 tis. Kč v návrhu 
rozpočtu na rok 2020 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 22 členů ZMě a 2 členové ZMě se zdrželi. 
 

8. schvaluje 

ponechání položky ZTV pro RD Zbuzany zahájení ve výši 1.000,00 tis. Kč v návrhu rozpočtu na 

rok 2020 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 24 členů ZMě. 
 

9. neschvaluje 
ponechání položky Stavební úpravy objektu č.p. 62/IV Nežárecká – PD ve výši 500,00 tis. Kč v 

návrhu rozpočtu na rok 2020 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 23 členů ZMě a 1 člen ZMě se zdržel. 
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10. neschvaluje 

ponechání položky Spolkový objekt Děbolín ve výši 6.000,00 tis. Kč v návrhu rozpočtu na rok 
2020 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 17 členů ZMě a 7 členů ZMě se zdrželo. 

 
11. schvaluje 

ponechání položky Osika - rekonstrukce hygienického zařízení výši 2.000,00 tis. Kč v návrhu 
rozpočtu na rok 2020 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 23 členů ZMě a 1 člen ZMě se zdržel. 

 
12. schvaluje 

ponechání položky YMCA přístavba objektu ve výši 4.000,00 tis. Kč v návrhu rozpočtu na rok 
2020 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 24 členů ZMě. 

 

13. schvaluje 
ponechání položky Propojení ulice Denisova - Jindřiš (Příměstský kemp) 2. etapa ve výši 
4.000,00 tis. Kč v návrhu rozpočtu na rok 2020 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 18 členů ZMě a 6 členů ZMě se zdrželo. 
 

14. schvaluje 

zařazení položky Víceúčelový objekt Buk PD ve výši 300,00 tis. Kč do návrhu rozpočtu na rok 
2020 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 23 členů ZMě a 1 člen ZMě se zdržel. 
 

15. schvaluje 

rozpočet města Jindřichův Hradec na rok 2020 dle přílohy č. 1 v celkových objemech: 

1. příjmy po konsolidaci celkem 579.084,21 tis. Kč 
2. výdaje po konsolidaci celkem 602.761,50 tis. Kč 
3. saldo rozpočtu -23.677,29 tis. Kč 
4. zapojení finančních prostředků z minulých let 23.677,29 tis. Kč 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 21 členů ZMě a 3 členové ZMě se zdrželi. 

 
16. schvaluje 

použití Fondu obnovy vodovodů a kanalizací ve výši 3.200 tis. Kč na úhradu výdajů 
souvisejících s intenzifikací technologií ČOV. 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 24 členů ZMě. 
 

Usnesení číslo: 230/13Z/2019  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

poskytnutí individuálních dotací v roce 2020 fyzickým a právnickým osobám dle předloženého 
návrhu uvedeného v příloze č. 3 

2. neschvaluje 
zvýšení rozpočtu výdajů v ORJ 14 – odbor školství, položka Dotační program na podporu 
sportu o 1 mil. Kč na částku 11.400,00 tis. Kč 

3. schvaluje 
ponechání položky Rekonstrukce ulice Ke mlýnu Radouňka ve výši 7.000,00 tis. Kč  
v návrhu rozpočtu na rok 2020 
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4. neschvaluje 
ponechání položky Stezka pro chodce a cyklisty Radouňka ve výši 2.000,00 tis. Kč v návrhu 
rozpočtu na rok 2020 

5. schvaluje 
ponechání položky Parkoviště a chodníky Vajgar Řečička 2. etapa ve výši 5.000,00 tis. Kč v 
návrhu rozpočtu na rok 2020 

6. schvaluje 
ponechání položky Stavební úpravy pobočky Vajgar EI, interiér ve výši 2.000,00 tis. Kč v 
návrhu rozpočtu na rok 2020 

7. schvaluje 
ponechání položky Obnova palubovky v malé sportovní hale ve výši 1.500,00 tis. Kč v návrhu 
rozpočtu na rok 2020 

8. schvaluje 
ponechání položky ZTV pro RD Zbuzany zahájení ve výši 1.000,00 tis. Kč v návrhu rozpočtu na 
rok 2020 

9. neschvaluje 

ponechání položky Stavební úpravy objektu č.p. 62/IV Nežárecká – PD ve výši 500,00 tis. Kč v 
návrhu rozpočtu na rok 2020 

10. neschvaluje 

ponechání položky Spolkový objekt Děbolín ve výši 6.000,00 tis. Kč v návrhu rozpočtu na rok 
2020 

11. schvaluje 
ponechání položky Osika - rekonstrukce hygienického zařízení výši 2.000,00 tis. Kč v návrhu 
rozpočtu na rok 2020 

12. schvaluje 
ponechání položky YMCA přístavba objektu ve výši 4.000,00 tis. Kč v návrhu rozpočtu na rok 

2020 

13. schvaluje 

ponechání položky Propojení ulice Denisova - Jindřiš (Příměstský kemp) 2. etapa ve výši 
4.000,00 tis. Kč v návrhu rozpočtu na rok 2020 

14. schvaluje 
zařazení položky Víceúčelový objekt Buk PD ve výši 300,00 tis. Kč do návrhu rozpočtu na rok 

2020 

15. schvaluje 
rozpočet města Jindřichův Hradec na rok 2020 dle přílohy č. 1 v celkových objemech: 
1. příjmy po konsolidaci celkem 579.084,21 tis. Kč 
2. výdaje po konsolidaci celkem 602.761,50 tis. Kč 
3. saldo rozpočtu -23.677,29 tis. Kč 
4. zapojení finančních prostředků z minulých let 23.677,29 tis. Kč 

16. schvaluje 
použití Fondu obnovy vodovodů a kanalizací ve výši 3.200 tis. Kč na úhradu výdajů 
souvisejících s intenzifikací technologií ČOV. 

 

 

6. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Jindřichův Hradec na roky 2021 - 2022 
 
Materiál uvedla místostarostka města Ing. Magda Blížilová.  
 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
střednědobý výhled rozpočtu města Jindřichův Hradec na roky 2021 – 2022 dle přílohy č. 2. 
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Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 21 členů ZMě a 3 členové ZMě se zdrželi. 
 
Usnesení číslo: 231/13Z/2019  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
střednědobý výhled rozpočtu města Jindřichův Hradec na roky 2021 – 2022 dle přílohy č. 2. 
 
 

7. Návrh Obecně závazné vyhlášky města Jindřichův Hradec č. 4/2019 o místním poplatku 
za užívání veřejného prostranství  

 
vyřazeno z programu 
 

 
8. Rozpočtová opatření schválená radou města 
 

Materiál uvedla místostarostka města Ing. Magda Blížilová.  
 
K tomuto bodu se vyjádřili: 

Ing. L. Votava, Ph.D. – schodek 79 mil. Kč za rok 2019. Nesedí mi to číslo.  
Ing. P. Blížilová – 33 mil. Kč – předpokládaný HV za rok 2019. 79 mil. Kč je schválený upravený 
rozpočet. 
 

Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. bere na vědomí 
rozpočtová opatření č. 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, a 88/2019, která schválila Rada 
města Jindřichův Hradec. 

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

usnesení souhlasilo 22 členů ZMě a 2 členové ZMě se zdrželi. 
 
Usnesení číslo: 232/13Z/2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. bere na vědomí 

rozpočtová opatření č. 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, a 88/2019, která schválila Rada 
města Jindřichův Hradec. 

 

9. Návrh pravidel rozpočtového provizoria města Jindřichův Hradec 
 
Materiál uvedla místostarostka města Ing. Magda Blížilová.  

 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
Pravidla rozpočtového provizoria města Jindřichův Hradec dle předloženého návrhu. 

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

usnesení souhlasilo 22 členů ZMě a 2 členové ZMě se zdrželi. 
 
Usnesení číslo: 233/13Z/2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
Pravidla rozpočtového provizoria města Jindřichův Hradec dle předloženého návrhu. 
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10. Návrh pravidel rozpočtového provizoria příspěvkových organizací města Jindřichův 
Hradec 
 
Materiál uvedla místostarostka města Ing. Magda Blížilová.  

 
Návrh na usnesení:  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
Pravidla rozpočtového provizoria příspěvkových organizací města Jindřichův Hradec dle 
předloženého návrhu. 

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

usnesení souhlasilo 21 členů ZMě a 3 členové ZMě se zdrželi. 
 
Usnesení číslo: 234/13Z/2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
Pravidla rozpočtového provizoria příspěvkových organizací města Jindřichův Hradec dle 

předloženého návrhu. 

 
11. Komunitní plán sociálních služeb ORP Jindřichův Hradec 2020-2022 
 
Materiál uvedla místostarostka města Ing. Magda Blížilová.  
 
V 17:29 hod opustil jednání ZMě Mgr. V. Burian. Přítomno 23 členů ZMě.  

 
K tomuto bodu se vyjádřili: 
Ing. P. Blížilová – skončí Mesada. Kdo tu činnost bude dělat?  
Ing. S. Mrvka – Mesada ukončila část své činnosti a Město uzavře smlouvu s bývalou pracovnicí, 
která tu činnost vykonávala.   
 

Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

Komunitní plán sociálních služeb ORP Jindřichův Hradec 2020-2022 dle předloženého návrhu 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 23 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 235/13Z/2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
Komunitní plán sociálních služeb ORP Jindřichův Hradec 2020-2022 dle předloženého návrhu 

 

12. Prodej částí pozemků p.č. 569/9, 3618, 1326/3 v k.ú. Buk u J.Hradce - realizace 
 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk.  
 
Návrh na usnesení:  

 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

prodej dílu "c" o výměře 2 m2, oddělený z pozemku p.č. 1326/3, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, dílu "b" o výměře 67 m2, oddělený z pozemku p.č. 3618, trvalý travní porost a 
dílu "a" o výměře 103 m2, oddělený z pozemku p.č. 569/9, ostatní plocha, manipulační 
plocha, které byly nově přisloučeny do pozemku p.č. 569/2, zahrada, o výměře 593 m2, vše 

k.ú. Buk u J.Hradce, obec Jindřichův Hradec, paní , , za celkovou 
kupní cenu 30.960,- Kč. 
Kupní smlouva bude uzavřena dle schváleného vzoru. 
Pozemky byly zaměřené geometrickým plánem č. 402-262/2019. 
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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: 236/13Z/2019  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
prodej dílu "c" o výměře 2 m2, oddělený z pozemku p.č. 1326/3, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, dílu "b" o výměře 67 m2, oddělený z pozemku p.č. 3618, trvalý travní porost a 
dílu "a" o výměře 103 m2, oddělený z pozemku p.č. 569/9, ostatní plocha, manipulační 
plocha, které byly nově přisloučeny do pozemku p.č. 569/2, zahrada, o výměře 593 m2, vše 
k.ú. Buk u J.Hradce, obec Jindřichův Hradec, paní , , za celkovou 

kupní cenu 30.960,- Kč. 
Kupní smlouva bude uzavřena dle schváleného vzoru. 
Pozemky byly zaměřené geometrickým plánem č. 402-262/2019. 

 

13. Směna části p.č. 1722/1 za část p.č. 1722/2 v k.ú. Jindřichův Hradec - realizace 
 

Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk.  
 

Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

směnu nově vzniklého pozemku p.č. 1722/19, zahrada, o výměře 37 m² ve vlastnictví města 
Jindřichův Hradec za nově vzniklý pozemek p.č. 1722/18, ostatní plocha, jiná plocha, o 
výměře 37 m², ve vlastnictví P - atelier JH s.r.o., Nádražní 249/II, Jindřichův Hradec, vše obec 
i k.ú. Jindřichův Hradec. 
Směnná smlouva bude uzavřena dle předloženého návrhu. 
Pozemky byly zaměřeny geometrickým plánem č. 5125-161/2019. 

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

usnesení souhlasilo 23 členů ZMě. 
 

Usnesení číslo: 237/13Z/2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

směnu nově vzniklého pozemku p.č. 1722/19, zahrada, o výměře 37 m² ve vlastnictví města 
Jindřichův Hradec za nově vzniklý pozemek p.č. 1722/18, ostatní plocha, jiná plocha, o 
výměře 37 m², ve vlastnictví P - atelier JH s.r.o., Nádražní 249/II, Jindřichův Hradec, vše obec 
i k.ú. Jindřichův Hradec. 
Směnná smlouva bude uzavřena dle předloženého návrhu. 
Pozemky byly zaměřeny geometrickým plánem č. 5125-161/2019. 

 

14. Dotační programy města na rok 2020 a vyhlášení prvních výzev v rámci dotačních 
programů města 
 

Materiál uvedl starosta města Ing. Stanislav Mrvka a místostarostka města Ing. Magda Blížilová.  
 

V 17: 36 hod opustil jednání ZMě Mgr. O. Pumpr. Přítomno 22 členů ZMě. V 17:37 hod se dostavil na 
jednání Mgr. V. Burian. Přítomno 23 členů ZMě. V 17:38 hod se dostavil na jednání ZMě Mgr. O. 
Pumpr. Přítomno 24 členů ZMě. V 17:54 hod opustila jednání ZMě MgA. S. Langerová. Přítomno 23 

členů ZMě. V 17:56 hod se dostavila na jednání ZMě MgA. S. Langerová. Přítomno 24 členů ZMě. 
 
K tomuto bodu se vyjádřili: 
MUDr. J. Kopřiva – navrhuje přesunout 1 mil. Kč ve 2. výzvě z opatření č. 1 do opatření č. 2. 

Předkládá protinávrh. 
MUDr. J. Rytíř – zda by bylo na příští rok možné zahrnout jako další položku individuální dotace 
s celkovou alokovanou částkou. Je to podnět. 
Bc. R. Staněk – nahlásil střet zájmů z důvodu, že je statutárním zástupcem jednoho ze sportovních 
klubů.  
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Protinávrh MUDr. J. Kopřivy: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje  

 „Dotační program města Jindřichův Hradec na podporu sportu“ a vyhlášení první výzvy v rámci 
 Dotačního programu na rok 2020 podle upraveného návrhu, takto: 

 přesunutí 1 mil. Kč ve 2. výzvě z opatření č. 1 do opatření č. 2. 
 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém protinávrhu na usnesení. S předloženým 
protinávrhem na usnesení souhlasilo 15 členů ZMě a 9 členů ZMě se zdrželo. 
 

2. schvaluje 

„Dotační program města Jindřichův Hradec na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže“ a 
vyhlášení první výzvy v rámci Dotačního programu na rok 2020 podle předloženého návrhu 

3. schvaluje 
„Dotační program města Jindřichův Hradec na podporu kultury a zájmové činnosti“ a vyhlášení 
první výzvy v rámci Dotačního programu na rok 2020 podle předloženého návrhu 

4. schvaluje 

„Dotační program města Jindřichův Hradec na podporu obnovy kulturního dědictví“ a vyhlášení 

první výzvy v rámci Dotačního programu na rok 2020 podle předloženého návrhu 

5. schvaluje 
„Dotační program města Jindřichův Hradec na podporu sociální oblasti“ a vyhlášení první 
výzvy v rámci Dotačního programu na rok 2020 podle předloženého návrhu 

6. schvaluje 
znění vzorových veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace podle předložených návrhů 

7. bere na vědomí 
zastupitelský Návrh na rozdělování dotací v rámci opatření č. 2 dotačního programu na 
podporu sportu v Jindřichově Hradci členů zastupitelstva města MUDr. Jaromíra Kopřivy a 
Otakara Kinšta 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 24 členů ZMě. 
 

Usnesení číslo: 238/13Z/2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
„Dotační program města Jindřichův Hradec na podporu sportu“ a vyhlášení první výzvy v rámci 
Dotačního programu na rok 2020 podle upraveného návrhu, takto: 

přesunutí 1 mil. Kč ve 2. výzvě z opatření č. 1 do opatření č. 2. 
 

2. schvaluje 
„Dotační program města Jindřichův Hradec na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže“ a 
vyhlášení první výzvy v rámci Dotačního programu na rok 2020 podle předloženého návrhu 

3. schvaluje 
„Dotační program města Jindřichův Hradec na podporu kultury a zájmové činnosti“ a vyhlášení 

první výzvy v rámci Dotačního programu na rok 2020 podle předloženého návrhu 

4. schvaluje 

„Dotační program města Jindřichův Hradec na podporu obnovy kulturního dědictví“ a vyhlášení 
první výzvy v rámci Dotačního programu na rok 2020 podle předloženého návrhu 

5. schvaluje 
„Dotační program města Jindřichův Hradec na podporu sociální oblasti“ a vyhlášení první 
výzvy v rámci Dotačního programu na rok 2020 podle předloženého návrhu 

6. schvaluje 
znění vzorových veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace podle předložených návrhů 
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7. bere na vědomí 
zastupitelský Návrh na rozdělování dotací v rámci opatření č. 2 dotačního programu na 
podporu sportu v Jindřichově Hradci členů zastupitelstva města MUDr. Jaromíra Kopřivy a 
Otakara Kinšta 

 

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

 
 
 

15. Zápisy z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva města Jindřichův Hradec ze dne 24. 
září a 15. října 2019 
 

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

M. Petrů – tlumočí stanovisko KV. Výstavba rozhledny bod 2 – v rámci kontroly jsme narazili na 
název „zásobník projektů“. KV se domnívá, aby byla přístupná databáze projektů. „Porada vedení“ 
z nich se nedělají zápisy. KV je přesvědčen, že porada vedení je orgán uvolněných funkcionářů, který 
předkládá podklady RMě. Měly by být zápisy.  

Ing. S. Mrvka – od roku 2011 jsou zápisy v mém sešitě. Tato porada nemá žádnou rozhodovací 
pravomoc.  

 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. bere na vědomí 
„Zápisy č. 4 a 5/2019 z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva města Jindřichův Hradec“ ze 
dne 24. září 2019 a ze dne 15. října 2019 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 24 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 239/13Z/2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. bere na vědomí 

„Zápisy č. 4 a 5/2019 z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva města Jindřichův Hradec“ ze 
dne 24. září 2019 a ze dne 15. října 2019 

 

16. Návrh na změnu Statutu sociálního fondu města Jindřichův Hradec a Zásad pro 
poskytování příspěvků ze sociálního fondu města Jindřichův Hradec 
 

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

1. schvaluje 

Statut sociálního fondu města Jindřichův Hradec a Zásady pro poskytování příspěvků ze 
sociálního fondu města Jindřichův Hradec s účinností od 1. ledna 2020 podle předloženého 
návrhu 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 24 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 240/13Z/2019  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
Statut sociálního fondu města Jindřichův Hradec a Zásady pro poskytování příspěvků ze 
sociálního fondu města Jindřichův Hradec s účinností od 1. ledna 2020 podle předloženého 
návrhu 
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17. Návrh na stanovení výše odměn poskytovaných neuvolněným členům Zastupitelstva 
města Jindřichův Hradec 
 
Materiál uvedl starosta města Ing. Stanislav Mrvka.  

 
Návrh na usnesení:  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. stanoví 
měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva města od 1. ledna 2020 takto: 
členům zastupitelstva města ve výši 2 500,-- Kč, 
členům výborů zastupitelstva města a komisí rady města ve výši 4 000,-- Kč, 

předsedům výborů zastupitelstva města a komisí rady města ve výši 5 000,-- Kč, 
členům rady města ve výši 10 000,-- Kč, 
s tím, že při souběhu výkonu více funkcí člena zastupitelstva bude poskytovaná odměna vyšší 

2. stanoví 
zvýšení měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva města, kteří jsou oprávněni k 
přijímání vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství, o 2 000,-- Kč nad výši odměny 
stanovenou dle bodu 1 od 1. ledna 2020 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 23 členů ZMě a 1 člen ZMě se zdržel.  
  
Usnesení číslo: 241/13Z/2019  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. stanoví 

měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva města od 1. ledna 2020 takto: 
členům zastupitelstva města ve výši 2 500,-- Kč, 
členům výborů zastupitelstva města a komisí rady města ve výši 4 000,-- Kč, 
předsedům výborů zastupitelstva města a komisí rady města ve výši 5 000,-- Kč, 
členům rady města ve výši 10 000,-- Kč, 
s tím, že při souběhu výkonu více funkcí člena zastupitelstva bude poskytovaná odměna vyšší 

2. stanoví 
zvýšení měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva města, kteří jsou oprávněni k 
přijímání vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství, o 2 000,-- Kč nad výši odměny 

stanovenou dle bodu 1 od 1. ledna 2020 
 
 

18. Diskuze + interpelace členů ZMě 

 
V diskuzi vystoupili: 
Mgr. V. Prokýšek – předložil zastupitelům dopis . Bydlí ve Vídeňské ulici. Probíhala 
akce, kdy tam vznikla jakási hráz a zřejmě se měla opravit ta zeď, to se neuskutečnilo. Protrhla se a 
poškodilo to jeho majetek. Město musí dát stanovisko, projednat situaci, zda je to vina města, či ne. 
Pokud ano, tak říct, kdy se to opraví.  
Ing. S. Mrvka – poprosil vyjádření Bc. R. Staňka.  

Bc. R. Staněk – sešel se 3x s . Vysvětlil mu situaci. Chce pouze na jaře vypustit 
rybník Vajgar a že si to opraví. Aby měl dostatečný čas zajistit firmu. Měl kritiku na město 
v souvislosti s rekonstrukcí. Informoval se na odboru rozvoje, který to zajišťoval za Město J. Hradec. 
V. Krampera objasní, že to je tvrzení proti tvrzení, že město vinu nenese.  
V. Krampera – tato věc se táhne více jak 10 let. Odbahnění malého Vajgaru se provádělo v roce 
2007. Vytvářela se tam betonová hráz z důvodu, pokud by se pracovalo na malém Vajgaru, aby se 

nemusel vypouštět i velký Vajgar. Vajgar byl vypuštěn celé léto. V té době měl dost času na to, aby si 
opravil zbývající část zdi. On to neudělal. Je to zeď jeho, při rekonstrukci jsme ji nepoškodili, naopak 
jsme ji zpevnili.  
Mgr. V. Prokýšek – požaduje písemnou odpověď.  
Ing. J. Chalupský – je zklamán, že více zastupitelů nebylo pro odsouhlasení závazku a udržení 
finanční rezervy. Požaduje informace za měsíc leden dle jeho protinávrhu.  
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19. Závěr 

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

 
 

 
 
 
                                                                                   Ing. Stanislav   M r v k a 
                                                                                           starosta města 
 

 
 
Ověřovatelé:   MgA. Sabina Langerová         …………………………… 
  
                     datum ověření zápisu                                       …………………………… 
 
 

 
 

  Mgr. Ondřej Pumpr     …………………………… 
 
                      datum ověření zápisu                                        .………………………….. 
 
 

 
 
 
Zapsala: I. Korandová 
V Jindřichově Hradci dne 18. prosince 2019 




