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  ZZ   ÁÁ   PP   II   SS   
 

z  1 4 .  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 9 .  l e d n a  2 0 2 0  
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:                                   22 členů ZMě 
Nepřítomno:                                 0 členů ZMě 
Omluveni:                                    5  členů 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: 
- PhDr. Jana Burianová - mluvčí 
- MUDr. Jaromír Kopřiva 

- MUDr. Tomáš Vyhlídka 
 
ověřovatele zápisu ve složení: 
- Milada Petrů 

- Bc. Milan Urbanec 
 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 21 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo:  242/14Z/2020  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
návrhovou komisi ve složení: 
- PhDr. Jana Burianová - mluvčí 
- MUDr. Jaromír Kopřiva 
- MUDr. Tomáš Vyhlídka 
 
ověřovatele zápisu ve složení: 

- Milada Petrů 
- Bc. Milan Urbanec 

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

 
K tomuto bodu se vyjádřili: 
JUDr. T. Vytiska – po J. Hradci kolují informace, že se klub ČSSD rozpadl a někteří členové odešli 
k jiné straně. Byl by rád za objasnění situace. 
Ing. S. Mrvka – zahrne do bodu různé.  
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Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

předložený program jednání  

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

usnesení souhlasilo 21 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo:  243/14Z/2020 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

předložený program jednání  
 
 
4. Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - PIVNÍ SLAVNOSTI JH z.s. 

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

Ing. S. Mrvka – navrhuje společnou důvodovou zprávu a diskuzi k bodům č. 4 až 17 - Veřejnoprávní 
smlouvy. Následně se bude hlasovat odděleně o jednotlivých smlouvách. 
Ing. J. Chalupský – dotazuje se, zda jsou smlouvy stejné, zda to je vzor. Je nutné číst detailně 
každou smlouvu? Měli bychom požadovat při vyúčtování ekonomický výsledek každé akce. Předběžnou 
kalkulaci. Bylo by dobré vědět celkovou kalkulaci – výnosy x náklady. A jaký to bude mít přínos pro 
město. Měli bychom podporovat kulturní akce, aby ten podnikatelský subjekt nešel do mínusu. Pokud 
se dává na akci dotace 200 tis. Kč a pak je 400 tis. Kč zisk, tak mi to přijde nerozumné. Nepodporovat 

dumpingové akce. Pokud město podporuje nějakou akci, mělo by být uvedeno, v jaké výši byla 
poskytnuta dotace. Některé akce jsou komerční. Například GVN podporujeme malou částkou 
v porovnání s komerčními akcemi. Mělo by to být naopak. Pivní slavnosti mají být v parku. Bude 
mokrá i suchá varianta? Aby se nepoškodil trávník v případě deštivého počasí.  
Ing. S. Mrvka – zatím není rozhodnuto o místě konání Pivních slavností. Pokud to bude na pozemku 
města, bude rozhodovat RMě. Proč GVN 60 tis. Kč a proč komerčním záležitostem více? Vše se odvíjí 

od žádosti. V tomto okamžiku nejsme schopní dát dodatečné podmínky. V příštím roce je možné 
zahrnout další podmínky do dotačního programu.  
JUDr. J. Říhová – smlouvy si vytvářejí jednotlivé odbory a můžou se lišit. Znění může být trochu 
odlišné, procházejí kontrolou právního oddělení a všechny obsahují náležitosti veřejnoprávní smlouvy. 

Liší se například třeba v termínech vyúčtování, ale obsahově by měly být víceméně stejné. Rozpočet 
akce je součástí každé žádosti o dotaci.  
MUDr. J. Kopřiva – co se týká kulturních akcí, neuvažuje město pořídit vratné plastové ekologické 

kelímky? Je to investice cca 100-200 tis. Kč. I kdyby se žádný kelímek nevrátil, tak jsou zálohované a 
investice se vrátí. Je to i dobrý suvenýr. 
Ing. J. Chalupský – pokud se při akci (jak při investiční, tak kulturní) objeví nějaký problém, zahrne 
se do podmínek budoucích smluv, aby se předešlo komplikacím? Lze z rozpočtu vyčíst celkový zisk x 
náklady? 
Ing. S. Mrvka – musíme vycházet ze žádosti, ze smlouvy. Pokud má žadatel další náklady, které 
nemůže uplatnit v rámci podmínek dotačního programu, tak ty od něj nemůžeme ani požadovat.  

JUDr. J. Říhová – jednotlivé akce mohou být zkontrolovány, kontrola vyúčtování. Zda byla dotace 
účelně vynaložena. Provádí ji odbor interního auditu.  
Ing. J. Chalupský – my poskytujeme prostředky, protože si požádali. Měli bychom poskytovat 
prostředky z důvodu, že to přinese něco městu. Můžeme pak argumentovat, proč jednotlivé akce 
podporujeme a rozptýlit různé dohady a nejasnosti. Podporuji věc s kelímky.  
JUDr. T. Vytiska – jen technická, o těchto smlouvách je možno hlasovat jedním hlasováním.  

Ing. S. Mrvka – náš systém neumožňuje jednotné hlasování. Máme jiný systém než na KÚ.  

 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Jindřichův Hradec, 

Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 00246875 a spolkem PIVNÍ SLAVNOSTI JH 
z.s., Na Piketě 550, 377 01 Jindřichův Hradec III, IČ 05066450, jejímž předmětem je 
poskytnutí dotace na rok 2020 dle schváleného rozpočtu města na rok 2020, dle předloženého 
návrhu 
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Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 21 členů ZMě a 1 člen se zdržel.  
 
Usnesení číslo: 244/14Z/2020  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Jindřichův Hradec, 
Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 00246875 a spolkem PIVNÍ SLAVNOSTI JH 
z.s., Na Piketě 550, 377 01 Jindřichův Hradec III, IČ 05066450, jejímž předmětem je 
poskytnutí dotace na rok 2020 dle schváleného rozpočtu města na rok 2020, dle předloženého 
návrhu 

 
 
5. Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - Muzeum Jindřichohradecka 

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

Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Jindřichův Hradec, 
Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 00246875 a Muzeem Jindřichohradecka, 
Balbínovo nám. 19/I, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 00070971, jejímž předmětem je poskytnutí 
dotace na rok 2020 dle schváleného rozpočtu města Jindřichův Hradec na rok 2020, dle 
předloženého návrhu 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 21 členů ZMě a 1 člen ZMě se zdržel.  
 
Usnesení číslo: 245/14Z/2020  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Jindřichův Hradec, 
Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 00246875 a Muzeem Jindřichohradecka, 
Balbínovo nám. 19/I, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 00070971, jejímž předmětem je poskytnutí 

dotace na rok 2020 dle schváleného rozpočtu města Jindřichův Hradec na rok 2020, dle 
předloženého návrhu 

 
6. Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - JIHOLEN s.r.o. 
 

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

1. schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Jindřichův Hradec, 

Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 00246875 a společností JIHOLEN s.r.o., 
Hornoměcholupská 663/141, 109 00 Praha - Horní Měcholupy, IČ: 08455503, jejímž 
předmětem je poskytnutí dotace na rok 2020 dle schváleného rozpočtu města Jindřichův 
Hradec na rok 2020, dle předloženého návrhu 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 20 členů ZMě a 2 členové ZMě se zdrželi. 
 
Usnesení číslo: 246/14Z/2020  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Jindřichův Hradec, 
Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 00246875 a společností JIHOLEN s.r.o., 

Hornoměcholupská 663/141, 109 00 Praha - Horní Měcholupy, IČ: 08455503, jejímž 
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předmětem je poskytnutí dotace na rok 2020 dle schváleného rozpočtu města Jindřichův 
Hradec na rok 2020, dle předloženého návrhu 

 
7. Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - Civis novus, z.s. 
 
Materiál uvedl starosta města Ing. Stanislav Mrvka.  
 

Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Jindřichův Hradec, 
Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 00246875 a spolkem Civis novus, z. s., Na 

Piketě 550/III, 377 01, Jindřichův Hradec, IČ: 02583682, jejímž předmětem je poskytnutí 
dotace na rok 2020 dle schváleného rozpočtu města na rok 2020, dle předloženého návrhu 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 21 členů ZMě a 1 člen ZMě se zdržel. 
 
Usnesení číslo: 247/14Z/2020  

 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Jindřichův Hradec, 
Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 00246875 a spolkem Civis novus, z. s., Na 
Piketě 550/III, 377 01, Jindřichův Hradec, IČ: 02583682, jejímž předmětem je poskytnutí 
dotace na rok 2020 dle schváleného rozpočtu města na rok 2020, dle předloženého návrhu 

 
8. Smlouva o poskytnutí dotace pro rok 2020 - BROMEX solution s.r.o. 

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

1. schvaluje 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2020 dle předloženého návrhu mezi městem 
Jindřichův Hradec a společností BROMEX solution s.r.o., IČ: 04553110, se sídlem tř. Dr. 
Edvarda Beneše 105/106, Soběslav II, 392 01 Soběslav, jejímž předmětem je poskytnutí 
dotace ve výši 200 000,- Kč 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 21 členů ZMě a 1 člen ZMě se zdržel. 
 
Usnesení číslo: 248/14Z/2020  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2020 dle předloženého návrhu mezi městem 
Jindřichův Hradec a společností BROMEX solution s.r.o., IČ: 04553110, se sídlem tř. Dr. 
Edvarda Beneše 105/106, Soběslav II, 392 01 Soběslav, jejímž předmětem je poskytnutí 

dotace ve výši 200 000,- Kč 

 
9. Smlouva o poskytnutí dotace pro rok 2020 - Cyklistický klub Jindřichův Hradec, z.s. 
 
Materiál uvedl starosta města Ing. Stanislav Mrvka.  
 
Návrh na usnesení:  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2020 dle předloženého návrhu mezi městem 
Jindřichův Hradec a Cyklistickým klubem Jindřichův Hradec, z.s., IČ: 60816171, se sídlem Pod 
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Kasárny 1036/II, Jindřichův Hradec, jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 500 000,- 
Kč 

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

usnesení souhlasilo 21 členů ZMěa  1 člen ZMě se zdržel.  
 
Usnesení číslo: 249/14Z/2020  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2020 dle předloženého návrhu mezi městem 
Jindřichův Hradec a Cyklistickým klubem Jindřichův Hradec, z.s., IČ: 60816171, se sídlem Pod 
Kasárny 1036/II, Jindřichův Hradec, jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 500 000,- 

Kč 

 
10. Smlouva o poskytnutí dotace pro rok 2020 - JC Event s.r.o. 
 
Materiál uvedl starosta města Ing. Stanislav Mrvka.  
 
Návrh na usnesení:  

 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2020 dle předloženého návrhu mezi městem 
Jindřichův Hradec a společností JC Event s.r.o., se sídlem Křížkovského 813/16, 589 01 Třešť, 
IČ: 08437556, jejíž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 200 000,- Kč 

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

usnesení souhlasilo 20 členů ZMě a 2 členové ZMě se zdrželi. 
 
Usnesení číslo: 250/14Z/2020  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2020 dle předloženého návrhu mezi městem 

Jindřichův Hradec a společností JC Event s.r.o., se sídlem Křížkovského 813/16, 589 01 Třešť, 
IČ: 08437556, jejíž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 200 000,- Kč 

 
11. Smlouva o poskytnutí dotace pro rok 2020 - Národní památkový ústav (Správa státního 
hradu a zámku Jindřichův Hradec) 
 
Materiál uvedl starosta města Ing. Stanislav Mrvka.  
 

Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2020 dle předloženého návrhu mezi městem 
Jindřichův Hradec a Národním památkovým ústavem, územní památková správa v Českých 
Budějovicích, Správa státního hradu a zámku Jindřichův Hradec, se sídlem Valdštejnské 

náměstí 162/3, Praha 1, IČ: 7503233, jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 200 

000,- Kč 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 21 členů ZMě a 1 člen ZMě nehlasoval. 
 
Usnesení číslo: 251/14Z/2020  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2020 dle předloženého návrhu mezi městem 
Jindřichův Hradec a Národním památkovým ústavem, územní památková správa v Českých 
Budějovicích, Správa státního hradu a zámku Jindřichův Hradec, se sídlem Valdštejnské 
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náměstí 162/3, Praha 1, IČ: 7503233, jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 200 
000,- Kč 

 
12. Smlouva o poskytnutí dotace pro rok 2020 - ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského 
kraje 
 
Materiál uvedl starosta města Ing. Stanislav Mrvka.  

 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2020 dle předloženého návrhu mezi městem 

Jindřichův Hradec a ČR - Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje, IČ: 70882835, se 
sídlem Pražská 52b, České Budějovice 3, jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 150 
000,- Kč 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 22 členů ZMě. 
 

Usnesení číslo: 252/14Z/2020  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2020 dle předloženého návrhu mezi městem 
Jindřichův Hradec a ČR - Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje, IČ: 70882835, se 
sídlem Pražská 52b, České Budějovice 3, jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 150 
000,- Kč 

 
13. Smlouva o poskytnutí dotace pro rok 2020 - Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s.  

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

Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2020 dle předloženého návrhu mezi městem 
Jindřichův Hradec a Nemocnicí Jindřichův Hradec, a.s., IČ: 26095157, se sídlem U Nemocnice 
380/III, 377 01 Jindřichův Hradec, jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 500 000,- 
Kč 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 22 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 253/14Z/2020  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2020 dle předloženého návrhu mezi městem 
Jindřichův Hradec a Nemocnicí Jindřichův Hradec, a.s., IČ: 26095157, se sídlem U Nemocnice 

380/III, 377 01 Jindřichův Hradec, jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 500 000,- 

Kč 

 
14. Smlouva o poskytnutí dotace pro rok 2020 - Jihočeská hospodářská komora, Oblastní 
kancelář Jindřichův Hradec 
 
Materiál uvedl starosta města Ing. Stanislav Mrvka.  

 
Návrh na usnesení:  
 

1. schvaluje 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2020 dle předloženého návrhu mezi městem 
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Jindřichův Hradec a Jihočeskou hospodářskou komorou, Oblastní kanceláří Jindřichův Hradec, 
se sídlem Husova tř. 1846/9, České Budějovice 3, IČ: 48208248, jejímž předmětem je 
poskytnutí dotace ve výši 120 000,- Kč 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 21 členů ZMě a 1 člen ZMě se zdržel. 
 

Usnesení číslo: 254/14Z/2020  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2020 dle předloženého návrhu mezi městem 
Jindřichův Hradec a Jihočeskou hospodářskou komorou, Oblastní kanceláří Jindřichův Hradec, 

se sídlem Husova tř. 1846/9, České Budějovice 3, IČ: 48208248, jejímž předmětem je 
poskytnutí dotace ve výši 120 000,- Kč 

 
15. Smlouva o poskytnutí dotace pro rok 2020 - Gymnázium Vítězslava Nováka, Jindřichův 
Hradec, Husova 333 

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

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2020 dle předloženého návrhu mezi městem 
Jindřichův Hradec a příspěvkovou organizací Gymnázium Vítězslava Nováka, Jindřichův 
Hradec, Husova 333, se sídlem Husova 333, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec, 
IČ: 60816767, jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 60 000,- Kč 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 22 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 255/14Z/2020  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2020 dle předloženého návrhu mezi městem 
Jindřichův Hradec a příspěvkovou organizací Gymnázium Vítězslava Nováka, Jindřichův 
Hradec, Husova 333, se sídlem Husova 333, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec, 
IČ: 60816767, jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 60 000,- Kč 

 
16. Smlouva o poskytnutí dotace pro rok 2020 - Jindřichohradecký symfonický orchestr, z.s. 
 

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

1. schvaluje 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2020 dle předloženého návrhu mezi městem 

Jindřichův Hradec a Jindřichohradeckým symfonickým orchestrem, z.s., IČ: 67177875, 

Kosmonautů 29/V, Jindřichův Hradec, jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 180 
000,- Kč 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 21 členů ZMě a 1 člen ZMě se zdržel. 
 

Usnesení číslo: 256/14Z/2020  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2020 dle předloženého návrhu mezi městem 
Jindřichův Hradec a Jindřichohradeckým symfonickým orchestrem, z.s., IČ: 67177875, 
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Kosmonautů 29/V, Jindřichův Hradec, jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 180 
000,- Kč 

 
17. Smlouva o poskytnutí dotace pro rok 2020 - Get Better Academy Europe s.r.o. 
 
Materiál uvedl starosta města Ing. Stanislav Mrvka.  
 

Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2020 dle předloženého návrhu mezi městem 
Jindřichův Hradec a obchodní společností Get Better Academy Europe s.r.o., se sídlem 

Palackého 1170/22, 252 19 Rudná, IČ: 07312695, jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve 
výši 200 000,- Kč 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 20 členů ZMě a 2 členové ZMě se zdrželi. 
 
Usnesení číslo: 257/14Z/2020  

 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2020 dle předloženého návrhu mezi městem 
Jindřichův Hradec a obchodní společností Get Better Academy Europe s.r.o., se sídlem 
Palackého 1170/22, 252 19 Rudná, IČ: 07312695, jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve 
výši 200 000,- Kč 

 
 

18. Smlouva o poskytnutí finančního daru - Nadační fond rozvoje města Jindřichův Hradec 

 
Materiál uvedl starosta města Ing. Stanislav Mrvka.  
 
V 16:48 hod opustil jednání ZMě P. Spatzierer. Přítomno 21 členů ZMě.  
 
Návrh na usnesení:  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru dle předloženého návrhu mezi městem 
Jindřichův Hradec a Nadačním fondem rozvoje města Jindřichův Hradec, IČ: 13503910, 
Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 
200 000,- Kč 

 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 21 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 258/14Z/2020  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru dle předloženého návrhu mezi městem 
Jindřichův Hradec a Nadačním fondem rozvoje města Jindřichův Hradec, IČ: 13503910, 

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 
200 000,- Kč 

 
 
19. Darovací smlouva - Vzdělávací a kulturní centrum Jindřichův Hradec, p.o. 
 

Materiál uvedl starosta města Ing. Stanislav Mrvka.  
 
V 16:49 hod se dostavil na jednání ZMě P. Spatzierer. Přítomno 22 členů ZMě.  
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Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

uzavření darovací smlouvy dle předloženého návrhu mezi městem Jindřichův Hradec a 
příspěvkovou organizací Vzdělávací a kulturní centrum Jindřichův Hradec, p.o., se sídlem 

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec, IČ: 08523495 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 19 členů ZMě a 3 členové ZMě se zdrželi. 
 
Usnesení číslo: 259/14Z/2020  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

uzavření darovací smlouvy dle předloženého návrhu mezi městem Jindřichův Hradec a 
příspěvkovou organizací Vzdělávací a kulturní centrum Jindřichův Hradec, p.o., se sídlem 
Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec, IČ: 08523495 

 
20. Návrh Obecně závazné vyhlášky města Jindřichův Hradec č. 1/2020, o místním poplatku 

za užívání veřejného prostranství 

 
Materiál uvedla místostarostka města Ing. Magda Blížilová.  
 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

Obecně závaznou vyhlášku města Jindřichův Hradec č. 1/2020, o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 20 členů ZMě a 2 členové ZMě se zdrželi. 
 
Usnesení číslo: 260/14Z/2020  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
Obecně závaznou vyhlášku města Jindřichův Hradec č. 1/2020, o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství 

 
21. 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. 89, 90, 91, 92 a 93/2019, která schválila Rada města Jindřichův 
Hradec 

2. bere na vědomí 

- rozpočtové opatření č. 1/2020, které schválila Rada města Jindřichův Hradec. 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 19 členů ZMě a 3 členové ZMě se zdrželi. 
 
Usnesení číslo: 261/14Z/2020  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. bere na vědomí 
- rozpočtová opatření č. 89, 90, 91, 92 a 93/2019, která schválila Rada města Jindřichův 
Hradec 
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2. bere na vědomí 
- rozpočtové opatření č. 1/2020, které schválila Rada města Jindřichův Hradec. 

 
22. Lokální koncepce sociálního bydlení města Jindřichův Hradec  

 
Materiál uvedla místostarostka města Ing. Magda Blížilová.  
 
Návrh na usnesení:  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
Lokální koncepci sociálního bydlení 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 1 člen ZMě se zdržel. 
 
Usnesení číslo: 262/14Z/2020  
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

Lokální koncepci sociálního bydlení města Jindřichův Hradec dle předloženého návrhu 

 
23. Husovy sady - možnosti dalšího postupu 
 

Materiál uvedl starosta města Ing. Stanislav Mrvka.  
 
V 17:32 hod opustil jednání Mgr. O. Pumpr. Přítomno 21 členů ZMě.  
 
K tomuto bodu se vyjádřili: 
J. Plucar – pokud se mají architekti zúčastnit projektu, tak je to krok zpět. Doufám, že nepřijde zas 
teorie, že musíme kácet z koncepčních důvodů. Na přednášce v roce 2019 bylo řečeno, že JH má 

nedostatek zeleně. Všichni se shodují, že zeleň je důležitá, ale stále ji ve městě ubývá (např. ostrůvek 
zeleně před Švecovými kasárnami, betonová plocha před „Bílým domem“, tráva je nahrazována 
štěrkem se sukulenty před paneláky). Chce přesvědčit o tom, aby se začaly stromy ošetřovat a 
dosazovaly další stromy. K dalšímu ošetření není potřeba projekt. Žádá zastupitelstvo, aby odložili 
výběrová řízení, ale aby našli odborníka, který zná o stromech všechno, který zajistí veškeré 

informace o sázení stromů, kvalitě stromů a který stanoví, jak dál stromy ošetřovat. Vše ve spolupráci 

s OŽP, SMM a SMJH, které práci zajistí. Zabraňme tomu, aby se architekti snažili o budoucnost parku. 
(celé znění vystoupení součástí zápisu) 
J. Dohnal – od roku 1850 probíhá v ČR teplá dekáda. Srážky jsou podprůměrné a jižní Čechy, území 
rybníků, trpí nedostatkem vody. Spolu s kůrovcem, který devastuje jehličnatou zeleň. Mělo by se 
jednat komplexně ohledně zelených ploch. Všude se kácí stromy. Kolik stromů se za poslední 3 roky 
nahradilo? OŽP v loňském roce dostal za úkol zpracovat návrh nové koncepce péče o dřeviny a zeleň 
v Husových sadech. K architektonické soutěži. Kdo vybere architekta? Proč RMě zavrhla zadání 

soutěže podle zákona o veřejných zakázkách? Je potřeba se zabývat zelení ve městě a okolí jako celku 
a kterou je potřeba obnovovat. Začněme bojovat proti suchu. (celé znění vystoupení součástí zápisu) 
L. Navarová – loni ZMě zrušilo původní usnesení a myšlenka plošného kácení starých stromů ztratila 
většinovou podporu. Má být vytvořen nový projekt. Celá realizace nového sázení by se očekávala 
v roce 2021. Je to špatný způsob. Stávající stromy budou o 2 roky starší. Apeluji na urychlení výsadby 
nových stromů. Rozdělit řešení parku do 3 etap. Mělo by se přiměřeně čerpat z projektu firmy And 
z roku 2010, za který již město utratilo téměř milion Kč. S alejemi se shodujeme. Zkušený arborista 

může výsadbu provést. Dle odhadů lze vysadit cca 20 stromů, což by stálo cca 200 tis. Kč. Návrh 
usnesení je zatížen vadami. Chybí základní vize, očekávané náklady a srovnání nákladů s ostatními 

variantami. Náklady nejen na projekt, ale i náklady spojené s realizací zatíží městskou pokladnu. 
Usnesení je neurčité. Kácení z koncepčních důvodů zákon nedovoluje. Ovšem i kácení z důvodů 
bezpečnostních či zdravotních podléhá správnímu řízení. Staré stromy by bylo vhodné posoudit 
dendrologem. Znalecký posudek by měl být zpracován nezávislou osobou. (celé znění vystoupení 

součástí zápisu)  
Ing. S. Mrvka – byly uvedeny nepravdy ohledně vysázení stromů. Bylo řečeno, že Husovy sady nikdo 
nekontroluje. Každý rok je prováděna kontrola všech stromů a jsou odstraňovány všechny nedostatky. 
Jsme nuceni kácet stromy zasažené kůrovcem. Město se bude snažit získat dotace. Co se týče 
Slavíkova lesa, tak není celý města a nemůžeme financovat cizí majetek. 
Ing. I. Nováková – za loňský rok bylo vysazeno cca 90 stromů. Každý rok se vysadí za cca 250 tis. 
Kč.  
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Doc. RNDr. J. Pokorný, CSc. – předkládá protinávrh. Navrhuje zadat inventarizaci stromů, zaměření 
a posouzení zdravotního stavu. Naposled se dělala v roce 2014. Navrhuje začít hned, dokud nejsou 
listy. A poté se bavit o tom, jak pokračovat.  
 

Protinávrh Doc. RNDr. J. Pokorného, CSc.: 
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
  

1. bere na vědomí 
možnosti řešení dalšího postupu na revitalizaci Husových sadů 
 

2. schvaluje 

provedení inventarizace, zaměření a posouzení zdravotního stavu jednotlivých stromů a 
zpracování návrhu opatření pro jednotlivé stromy a návrhu kompenzačních řešení soudním 
znalcem 

 
Ing. J. Chalupský – racionální představu řekla paní Navarová. Nehrnul by se do architektonických 
soutěží. Udržet co nejlepší vitalitu parku a postupně dosazovat. Využít to, co už máme vytvořeno.  
Ing. S. Mrvka – měli bychom se vyjádřit k materiálu, který je předkládán.  

Doc. RNDr. J. Pokorný, CSc. – předkládám protinávrh a pokud budeme vědět, v jakém stavu park 
je, tak pak budeme vědět, zda pokračovat cestou soutěže.  

JUDr. T. Vytiska – kolega chce udělat předkrok a tím se dostaneme do stavu, že budeme vědět, co 
s parkem dál.  
Ing. S. Mrvka – musíme rozhodnout, co s původním návrhem.  
M. Petrů – pokud bude odsouhlasen protinávrh, tak původní usnesení se zruší. 
JUDr. T. Vytiska – já se domnívám, že pokud odsouhlasíme protinávrh, bude provedena 

inventarizace a posouzen zdravotní stav, tak až potom můžeme rozhodovat o tom, co dál.  
 
Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém protinávrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 22 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 263/14Z/2020  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 
  

1. bere na vědomí 
možnosti řešení dalšího postupu na revitalizaci Husových sadů 
 

2. schvaluje 

provedení inventarizace, zaměření a posouzení zdravotního stavu jednotlivých stromů a 
zpracování návrhu opatření pro jednotlivé stromy a návrhu kompenzačních řešení soudním 
znalcem 

 
 
24. Prodej pozemku p. č. 9/6 v k. ú. Matná - realizace 
 

Materiál uvedl uvolněný člen rady města Ing. Bohumil Komínek.  
 
V 17:46 hod opustila jednání Ing. P. Blížilová. Přítomno 21 členů ZMě.  
 
Návrh na usnesení:  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

prodej pozemku p. č 9/6, zahrada o výměře 870 m2, obec Jindřichův Hradec, k. ú. Matná, 

paní , bytem , Veselí nad Lužnicí, za celkovou kupní cenu 
756 900,-- Kč vč. DPH. 
Kupní smlouva bude uzavřena dle schváleného vzoru. 

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

usnesení souhlasilo 19 členů ZMě a 2 členové ZMě se zdrželi. 
 
Usnesení číslo: 264/14Z/2020  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
prodej pozemku p. č 9/6, zahrada o výměře 870 m2, obec Jindřichův Hradec, k. ú. Matná, 
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paní , bytem , Veselí nad Lužnicí, za celkovou kupní cenu 
756 900,-- Kč vč. DPH. 
Kupní smlouva bude uzavřena dle schváleného vzoru. 

 
25. Prodej části p.č. 4160/108 k.ú. J.Hradec - záměr 
 
Materiál uvedl uvolněný člen rady města Ing. Bohumil Komínek.  

 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. neschvaluje 
záměr prodat požadovanou část pozemku p.č. 4160/108, orná půda, v obci a k.ú. Jindřichův 

Hradec 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 20 členů ZMě a 1 člen ZMě se zdržel.  
 
Usnesení číslo: 265/14Z/2020  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 

1. neschvaluje 
záměr prodat požadovanou část pozemku p.č. 4160/108, orná půda, v obci a k.ú. Jindřichův 
Hradec 

 
26. Směna p.č. 290/3 za část p.č. 290/1 v k.ú. Dolní Skrýchov - záměr 

 
Materiál uvedl uvolněný člen rady města Ing. Bohumil Komínek.  
 
V 17:48 hod se dostavila na jednání ZMě Ing. P. Blížilová. Přítomno 22 členů ZMě.  

 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. neschvaluje 

záměr směnit část pozemku p.č. 290/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře cca 160 

m2 ve vlastnictví města Jindřichův Hradec za pozemek p.č. 290/3, ostatní plocha, jiná plocha, 
o výměře 53 m2 ve vlastnictví AGREE INVEST s.r.o., IČ 04186095, Rybná 716/24, Praha 1, 
vše obec Jindřichův Hradec, k.ú. Dolní Skrýchov 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 22 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 266/14Z/2020  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. neschvaluje 
záměr směnit část pozemku p.č. 290/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře cca 160 
m2 ve vlastnictví města Jindřichův Hradec za pozemek p.č. 290/3, ostatní plocha, jiná plocha, 
o výměře 53 m2 ve vlastnictví AGREE INVEST s.r.o., IČ 04186095, Rybná 716/24, Praha 1, 
vše obec Jindřichův Hradec, k.ú. Dolní Skrýchov 

 
27. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2020 - Služby města Jindřichův 
Hradec s.r.o. 
 
Materiál uvedl starosta města Ing. Stanislav Mrvka.  
 

K tomuto bodu se vyjádřili: 
Mgr. O. Pumpr – proč SMJH vykazuje zisk a z toho odvádí daň z příjmů. Proč dostávají dotaci, když 
vytváří zisk. Rozdělit dotaci na 2x 3 mil. Kč. Dát 3 mil. Kč a pak ty zbývající 3 mil. Kč dát v případě, 
pokud to SMJH bude potřebovat.  
Ing. S. Mrvka – v loňském roce proběhlo jednání ohledně problematiky financí SMJH. Žádost byla 
podána od SMJH na 8 mil. Kč. Při projednávání rozpočtu byl návrh snížit dotaci na 6 mil. Kč.  
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Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se společností Služby města Jindřichův 
Hradec s.r.o., IČ: 26043335, se sídlem Jiráskovo předměstí 1007/III, J. Hradec, jejímž 

předmětem je poskytnutí provozní dotace na úhradu rozdílu mezi vlastními náklady a výnosy z 
provozu sportovišť na rok 2020 ve výši dle schváleného rozpočtu města Jindřichův Hradec pro 
rok 2020, dle předloženého návrhu. 

2. schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se společností Služby města Jindřichův 
Hradec s.r.o., IČ: 26043335, se sídlem Jiráskovo předměstí 1007/III, J. Hradec, jejímž 

předmětem je poskytnutí finanční dotace na provoz veřejných záchodů na rok 2020 ve výši dle 
schváleného rozpočtu města Jindřichův Hradec pro rok 2020, dle předloženého návrhu. 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 22 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 267/14Z/2020  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se společností Služby města Jindřichův 
Hradec s.r.o., IČ: 26043335, se sídlem Jiráskovo předměstí 1007/III, J. Hradec, jejímž 
předmětem je poskytnutí provozní dotace na úhradu rozdílu mezi vlastními náklady a výnosy z 
provozu sportovišť na rok 2020 ve výši dle schváleného rozpočtu města Jindřichův Hradec pro 
rok 2020, dle předloženého návrhu. 

2. schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se společností Služby města Jindřichův 
Hradec s.r.o., IČ: 26043335, se sídlem Jiráskovo předměstí 1007/III, J. Hradec, jejímž 
předmětem je poskytnutí finanční dotace na provoz veřejných záchodů na rok 2020 ve výši dle 
schváleného rozpočtu města Jindřichův Hradec pro rok 2020, dle předloženého návrhu. 

 
28. Návrh rozpočtového opatření č. 4/2020 - Rekonstrukce objektu pro JSDHM, Jindřichův 

Hradec 

 
Materiál uvedl uvolněný člen rady města Ing. Bohumil Komínek. 
 
V 18:38 hod opustili jednání ZMě PhDr. J. Burianová a P. Spatzierer. Přítomno 20 členů ZMě. V 18:40 
hod se dostavili na jednání P. Spatzierer a PhDr. J. Burianová. Přítomno 22 členů ZMě.  
 

K tomuto bodu se vyjádřili: 
L. Beran – informuje o historii jednotky. V roce 2009 bylo schváleno zřízení jednotky dobrovolných 
hasičů. Nachází zázemí u profesionálních hasičů. Používali i jejich techniku. Postupně se začala 
získávat technika. Zázemí? V roce 2016 nabídl HZS JčK městu nepotřebné prostory v areálu územního 
odboru. Město nechává zpracovat projekt na přestavbu objektu. Objekt se užívá na základě smlouvy o 
výpůjčce nebytových prostor. V roce 2019 se již budova a pozemky převedly darovací smlouvou na 
město. Obnovuje se projekt přestavby. Informuje o počtech výjezdů, výcviků, cvičeních jednotky 

SDHJH. Zúčastňují se všech kulturních a společenských akcí. Bylo by dobré, aby už jednotka konečně 
měla své zázemí. Zaslouží si to. (celé znění vystoupení součástí zápisu) 
Ing. J. Chalupský – proč by se teď nemohlo začít stavět? A podepsat smlouva? 
Ing. S. Mrvka – nikdy bych nepodepsal smlouvu, která není finančně krytá.  

Ing. J. Chalupský – co se stane, když se nenavýší o 2,5 mil. Kč? Může se zakázka soutěžit znovu?  
Ing. S. Mrvka – zakázka se neuskuteční. RMě musí znovu projednat materiál a zruší se zakázka 

z důvodu nepokrytí finančních prostředků. Může se soutěžit znovu, ale přihlášené firmy odkryly karty a 
nemůžeme vysoutěžit nižší cenu.  
Ing. J. Chalupský – kolik zaměstnanců má vysoutěžená firma?  
Ing. S. Mrvka – nevím.  
Ing. J. Chalupský – můžeme zadat firmě, která nemá žádné zaměstnance? Jde mi o to, aby hasiči 
měli funkční zázemí, aby se nedostali do problémů. Mám strach, abychom se nedostali do stejné 
situace jako s rozhlednou. Když jsem nahlédl do projektové dokumentace, nejsem si jistý, že je dobře 

udělaná. Nemá důvěru k vítězi zakázky. Nemá zaměstnance, jednatele. Je to pochybné. Zda to budou 
řešit subdodávkou? Aby to nedopadlo tak, že budeme řešit další peníze jako vícepráce. Chce hasičům 
pomoci, ale aby se jim spíše nepřitížilo.  
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JUDr. T. Vytiska – nikdy nebudeme schopní nastavit mantinely tak, abychom se vyhnuli všem 
případným nástrahám. Jsme v situaci, že musíme spoléhat na RMě, že rozhodla v co nejlepším zájmu 
města. Můžeme vznášet námitky, ale konkrétní, ne domněnky.  
Ing. S. Mrvka – není to jednoduché. Musí se vše vysoutěžit.  

Ing. J. Chalupský – budu doufat, že se to ohlídá, aby vše ve finále fungovalo a projekt podpořím. 
 

Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
provedení rozpočtového opatření č. 4/2020 v ORJ 40 odbor rozvoje takto: 
- Oddíl Komunální rozvoj j.n., položka Rekonstrukce objektu pro JSDHM - zvýšení o částku 2 

500 000 Kč, 
- zvýšení financování, položka Změna stavu finančních prostředků o částku 2 500 000 Kč. 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 19 členů ZMě a 3 členové ZMě se zdrželi. 
 
Usnesení číslo: 268/14Z/2020  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
provedení rozpočtového opatření č. 4/2020 v ORJ 40 odbor rozvoje takto: 
- Oddíl Komunální rozvoj j.n., položka Rekonstrukce objektu pro JSDHM - zvýšení o částku 2 
500 000 Kč, 
- zvýšení financování, položka Změna stavu finančních prostředků o částku 2 500 000 Kč. 

 

29. Diskuze + interpelace členů ZMě 
 
V diskuzi vystoupili:  
Ing. S. Mrvka – na žádost JUDr. T. Vytisky se vyjadřuje k fungování klubu ČSSD. Z žádné strany 
jsem nevystoupil a v tomto okamžiku se nic nemění.  
Mgr. O. Pumpr – probíhají už diskuze ohledně domu v Nežárecké? V JH chybí nájemní byty a město 

má prostředky, aby byty vytvořilo. Už se ví, co se s domem bude dělat? V deníku byly informace o 
asfaltování nábřeží. Bylo by dobré vysvětlit, zda je to pravda a v jaké to je fázi.  
Ing. S. Mrvka – když Ing. J. Chalupský navrhl zrušení finančních prostředků na projekt, tak jsem 
očekával jiné řešení. Nic nepřišlo. Když byly staženy peníze, nemůžeme zadat projektování.  

Ing. B. Komínek – pokud něco není součástí rozpočtu, tak nemůžeme zadat zakázku. Nábřeží – bude 
vytvořena hluková studie. Mohla by se prodloužit výjimka ohledně hluku, kterou máme do konce 
letošního roku, ale musíme mít podklady. Budeme řešit s hygienou. 

Ing. S. Mrvka – provedl s dalšími odbory kontrolu zabezpečení objektu v Nežárecké. Nařídil 
pravidelné kontroly. S byty všichni souhlasíme. Rýsuje se majetkové vyrovnání v areálu v bývalém 
sběrném dvoře.  
Ing. J. Chalupský – plán byl jasný. V 1. řadě zastavit aktivity p. Vorlíčka. Pak dokud byli kupci, tak 
se to mělo prodat. Nyní není doba na to, abychom s tím něco dělali. Enormně náročné, dle zkušeností 
s přestavbami by to stálo miliardu. Pokud si někdo v Panský bude chtít opravit fasádu, tak 1 metr/1 
měs. - lešení je zdarma? Pokud se použije plošina, musí se za ní platit?  

Ing. S. Mrvka – záleží, kde to je.  
Ing. B. Komínek – v Panské ulici se musí platit. Je nutné posoudit v jakém čase, aby tam nebylo 
zásobování. Fasáda se neudělá za den. Musí se zaplatit správní poplatek. Je možné povolit i 
krátkodobé stání. 
Ing. S. Mrvka – je to výkon státní správy.  
Mgr. O. Pumpr – jsem pro výstavbu bytů. Nejsem ztotožněn s názorem Ing. J. Chalupského.  

JUDr. T. Vytiska – hřiště u 4. ZŠ. Několik let zarostlé. Je potřeba s tím něco dělat.  

Ing. S. Mrvka – několikrát byly zamítnuty finanční prostředky na úpravu.  
JUDr. T. Vytiska – jde o stávající stav. Pokud by se aspoň vytrhal plevel, tak by tam mohli sportovat.  
Ing. S. Mrvka – místostarostka projedná s ředitelkou ZŠ. 
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30. Závěr 
                                                                                                                                    

14. zasedání Zastupitelstva města J. Hradec bylo skončeno v 19:20 hodin. 
 

 
 

 
 
                                                                                   Ing. Stanislav   M r v k a 
                                                                                           starosta města 
 
 

 
Ověřovatelé:   Milada Petrů          …………………………… 
  
                     datum ověření zápisu                                       …………………………… 
 
 
 

 
  Bc. Milan Urbanec     …………………………… 

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

 
 
Zapsala: I. Korandová 
V Jindřichově Hradci dne 29. ledna 2020 




