
 1 

  ZZ   ÁÁ   PP   II   SS   
 

z  1 6 .  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 .  d u b 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:                                        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: 
- Milada Petrů - mluvčí 
- MgA. Sabina Langerová 

- Ing. Libor Votava, Ph.D. 
 
ověřovatele zápisu ve složení: 
- Ing. Petra Blížilová 

- MUDr. Jaromír Kopřiva 
 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 24 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo:  276/16Z/2020  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
návrhovou komisi ve složení: 
- Milada Petrů - mluvčí 
- MgA. Sabina Langerová 
- Ing. Libor Votava, Ph.D. 
 
ověřovatele zápisu ve složení: 

- Ing. Petra Blížilová 
- MUDr. Jaromír Kopřiva 

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

 
K tomuto bodu se vyjádřili: 
Mgr. O. Pumpr – nesouhlasí s vyřazením bodů č. 9 a 10.  
Ing. S. Mrvka – vysvětluje, proč RMě materiály vyjmula.  
JUDr. T. Vytiska – důvody jsou ekonomické? Město má dostatek finančních prostředků a i kdyby se 
peníze těm subjektům rozdaly, tak nedojde k ničemu nelegálnímu. Nesouhlasím s odložením bodů na 

další jednání ZMě. 

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 

předložený program jednání  

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:  277/16Z/2020 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

předložený program jednání  
 
 
4. Návrh řešení výpadku v příjmech 
 
Materiál uvedli místostarostka města Ing. Magda Blížilová a starosta města Ing. Stanislav Mrvka. 
 

Návrh na usnesení:  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
vázání výdajů v rozpočtu města na rok 2020 ve výši 12 517 tis. Kč následovně: 
02 – odbor životního prostředí 600,00 tis. Kč 
10 – odbor dopravy 65,00 tis. Kč 

14 - odbor školství 1.442,00 tis. Kč 
15 – Kulturní dům Střelnice 2.000,00 tis. Kč 
16 - odbor kanceláře starosty 560,00 tis. Kč 
18 - městská policie 1.250,00 tis. Kč 
19 – odbor vnitřní správy 800,00 tis. Kč 
20 – platy, náhrady platů, odvody 1.000,00 Kč 

28 - odbor sociálních věcí 100,00 tis. Kč  
37 – místní hospodářství 1.000,00 tis. Kč 
38 - bytové hospodářství 500,00 tis. Kč 
40 - odbor rozvoje 3.000,00 tis. Kč 
42 - odbor výstavby a územního plánování 200,00 tis. Kč, 

2. schvaluje 
zapojení přebytku hospodaření minulých let na úhradu výpadku v příjmech, který bude vyšší 

než vázané výdaje, 

3. ukládá 
správcům rozpočtu jednotlivých ORJ vázat v rozpočtu výdaje dle bodu I. tohoto usnesení a 
předložit do 31. 8. 2020 finančnímu odboru návrh na úpravu rozpočtu v konkrétních 
položkách, 

4. požaduje 
předložit návrh rozpočtového opatření na úpravu rozpočtu r. 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: 278/16Z/2020  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
vázání výdajů v rozpočtu města na rok 2020 ve výši 12 517 tis. Kč následovně: 
02 – odbor životního prostředí 600,00 tis. Kč 
10 – odbor dopravy 65,00 tis. Kč 
14 - odbor školství 1.442,00 tis. Kč 
15 – Kulturní dům Střelnice 2.000,00 tis. Kč 
16 - odbor kanceláře starosty 560,00 tis. Kč 

18 - městská policie 1.250,00 tis. Kč 
19 – odbor vnitřní správy 800,00 tis. Kč 
20 – platy, náhrady platů, odvody 1.000,00 Kč 
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28 - odbor sociálních věcí 100,00 tis. Kč  
37 – místní hospodářství 1.000,00 tis. Kč 
38 - bytové hospodářství 500,00 tis. Kč 
40 - odbor rozvoje 3.000,00 tis. Kč 

42 - odbor výstavby a územního plánování 200,00 tis. Kč, 

2. schvaluje 

zapojení přebytku hospodaření minulých let na úhradu výpadku v příjmech, který bude vyšší 
než vázané výdaje, 

3. ukládá 
správcům rozpočtu jednotlivých ORJ vázat v rozpočtu výdaje dle bodu I. tohoto usnesení a 
předložit do 31. 8. 2020 finančnímu odboru návrh na úpravu rozpočtu v konkrétních 
položkách, 

4. požaduje 
předložit návrh rozpočtového opatření na úpravu rozpočtu r. 2020. 

 

5. Rozpočtová opatření schválená radou města 
 

Materiál uvedla místostarostka města Ing. Magda Blížilová.  

 
K tomuto bodu se vyjádřili: 
Ing. P. Blížilová – úsporné opatření se bere z RO č. 12 – VO v Děbolíně, ale v rezervě se počítá stále 
s 2 mil. Kč. Možná je to špatně pochopeno, ale aby potom 1 mil. Kč nechyběl.  
Ing. B. Komínek – odbor rozvoje uvažuje o jiných akcích, které budou vázány. 
O. Kinšt – tato opatření jsou už ve stavu realizace, či schválení? Nebo je možné je opatření nějak 
změnit. Jde mi o opatření č. 8 – soustředění hokejových reprezentačních „A“ týmů ČR a Rakouska. 

Když se akce uskuteční, tak se bude pouze upravovat? 
Ing. S. Mrvka – je to ve stavu jednání. Mají slíbenou předběžnou účast. Do konce května musí sdělit, 
zda se to uskuteční nebo ne.  
Mgr. O. Pumpr – RO č. 6 - Rekonstrukce Osika – hygienické zařízení. Pořád se navyšují náklady. 
Bude to už dokončené? 
Ing. B. Komínek – určitě rekonstrukce bude dokončená. Navyšovala se kapacita, aby to bylo možné 
využívat i mimo letní měsíce, tak to bylo dražší. Počítá se s obnovou gastrozařízení, kuchyně, střechy 

a suterénu. V létě už by mohl být tábor.   
 

Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. bere na vědomí 

- rozpočtová opatření č. 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22 a 23/2020, 
která schválila Rada města Jindřichův Hradec. 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 23 členů ZMě a 1 člen ZMě nehlasoval. 
 
Usnesení číslo: 279/16Z/2020  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. bere na vědomí 

- rozpočtová opatření č. 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22 a 23/2020, 
která schválila Rada města Jindřichův Hradec. 

 
6. Úpravy rozpisu schváleného rozpočtu 
 
Materiál uvedla místostarostka města Ing. Magda Blížilová.  

 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. bere na vědomí 
úpravy schváleného rozpočtu za 4. čtvrtletí roku 2019 a 1. čtvrtletí roku 2020. 
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Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 24 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 280/16Z/2020  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. bere na vědomí 

úpravy schváleného rozpočtu za 4. čtvrtletí roku 2019 a 1. čtvrtletí roku 2020. 

 
7. Návrh na zhodnocení volných finančních prostředků města 
 
Materiál uvedla místostarostka města Ing. Magda Blížilová.  
 

V 16:31 hod opustil jednání ZMě Bc. R. Staněk. Přítomno 23 členů ZMě. V 16:33 hod se dostavil na 
jednání ZMě Bc. R. Staněk. Přítomno 24 členů ZMě.  
 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

uložení finančních prostředků ve výši 50 mil. Kč na termínový vklad s dobou trvání 12 měsíců 
u J&T Banky a.s., IČ 47115378 a uzavření příslušné smlouvy. 

2. schvaluje 
uložení finančních prostředků ve výši 50 mil. Kč na vkladový účet s výpovědní lhůtou 12 
měsíců u Waldviertler Sparkasse Bank AG, IČ 49060724 a uzavření příslušné smlouvy. 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 20 členů ZMě a 4 členové ZMě se zdrželi. 
 
Usnesení číslo: 281/16Z/2020  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uložení finančních prostředků ve výši 50 mil. Kč na termínový vklad s dobou trvání 12 měsíců 
u J&T Banky a.s., IČ 47115378 a uzavření příslušné smlouvy. 

2. schvaluje 
uložení finančních prostředků ve výši 50 mil. Kč na vkladový účet s výpovědní lhůtou 12 
měsíců u Waldviertler Sparkasse Bank AG, IČ 49060724 a uzavření příslušné smlouvy. 

 
8. Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - Hospicová péče sv. Kleofáše 
 
Materiál uvedla místostarostka města Ing. Magda Blížilová.  

 
K tomuto bodu se vyjádřili: 
JUDr. T. Vytiska – ve smlouvě není řádně označen příjemce.  
Ing. S. Mrvka – v době předkládání smlouvy došlo ke změně statutárního orgánu. Bude doplněno dle 
připomínky. Novým statutárním orgánem je .  
 
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 obecně prospěšnou společností 
Hospicová péče sv. Kleofáše se sídlem Svatopluka Čecha 20, 379 01 Třeboň IČ 22707328, 

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 24 členů ZMě. 
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Usnesení číslo: 282/16Z/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 obecně prospěšnou společností 

Hospicová péče sv. Kleofáše se sídlem Svatopluka Čecha 20, 379 01 Třeboň IČ 22707328, 
jejímž předmětem je poskytnutí dotace 
na rok 2020 dle schváleného rozpočtu města na rok 2020, dle předloženého návrhu 

 
9. Návrh na poskytnutí finančních dotací na činnost sportovním a tělovýchovným 
organizacím z rozpočtu města Jindřichův Hradec na rok 2020 

 
VYŘAZENO USNESENÍM Č. 352/12R/2020 
     
 
10. Návrh na poskytnutí finančních dotací na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže 
z rozpočtu města J. Hradec na rok 2020 
 
VYŘAZENO USNESENÍM Č. 352/12R/2020 

 
 
11. Návrh rozpočtového opatření č. 15/2020 - Výměna 7 ks světlíků na sportovní hale, 
Jindřichův Hradec 
 
Materiál uvedl uvolněný člen rady města Ing. Bohumil Komínek. 
 
Návrh na usnesení:  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
provedení rozpočtového opatření č. 15/2020 v ORJ 40 odbor rozvoje takto:  
- zvýšení výdajů rozpočtu ORJ 40 odbor rozvoje, Oddíl Sportovní zařízení v majetku města, 
zařazením položky Výměna 7 ks světlíků na sportovní hale částkou 800 000 Kč,  

- snížením výdajů rozpočtu ORJ 40 odbor rozvoje, Oddíl Sportovní zařízení v majetku města, 
položka Výměna dlažby ochozu relaxačního bazénu, rozšíření sauny - snížení o částku 800 000 
Kč. 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 24 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 283/16Z/2020  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
provedení rozpočtového opatření č. 15/2020 v ORJ 40 odbor rozvoje takto:  
- zvýšení výdajů rozpočtu ORJ 40 odbor rozvoje, Oddíl Sportovní zařízení v majetku města, 
zařazením položky Výměna 7 ks světlíků na sportovní hale částkou 800 000 Kč,  
- snížením výdajů rozpočtu ORJ 40 odbor rozvoje, Oddíl Sportovní zařízení v majetku města, 

položka Výměna dlažby ochozu relaxačního bazénu, rozšíření sauny - snížení o částku 800 000 
Kč. 

 
12. Smlouva o bezúplatném převodu pozemku p.č. 3526/314 k.ú. J.Hradec od SPÚ - 

realizace 
 

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

1. schvaluje 
uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu pozemků č. 1006992017 mezi městem Jindřichův 

Hradec, Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 00246875 (nabyvatelem) a ČR 
Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ 01312774 
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(převádějícím), na převod pozemku p.č. 3526/314, orná půda, 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 24 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 284/16Z/2020  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu pozemků č. 1006992017 mezi městem Jindřichův 
Hradec, Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 00246875 (nabyvatelem) a ČR 
Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ 01312774 

(převádějícím), na převod pozemku p.č. 3526/314, orná půda, obec i k.ú. Jindřichův Hradec, 
dle předloženého návrhu 

 
13. Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci - nově vzniklá p.č. 
518/5 v k.ú. Políkno - realizace 
 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk.  

 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření smlouvy č. A/3906/CJHM/2020 o bezúplatném převodu vlastnického práva k 
nemovité věci mezi ČR, Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo 

nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2, IČ 69797111 (jako převodcem) a městem 
Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec, IČ 00246875 (jako nabyvatelem) na 
převod nově vzniklého pozemku p. č. 518/5, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 35 m2, 
odděleného GP č. 218-20/2019 z pozemku p. č. 518, obec Jindřichův Hradec, k. ú. Políkno u 
Jindřichova Hradce.  
Smlouva bude uzavřena dle předloženého návrhu. 

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

Usnesení číslo: 285/16Z/2020  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

uzavření smlouvy č. A/3906/CJHM/2020 o bezúplatném převodu vlastnického práva k 
nemovité věci mezi ČR, Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo 
nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2, IČ 69797111 (jako převodcem) a městem 
Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec, IČ 00246875 (jako nabyvatelem) na 
převod nově vzniklého pozemku p. č. 518/5, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 35 m2, 
odděleného GP č. 218-20/2019 z pozemku p. č. 518, obec Jindřichův Hradec, k. ú. Políkno u 
Jindřichova Hradce.  

Smlouva bude uzavřena dle předloženého návrhu. 

 
14. Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci - p. č. 1507/13 k. 
ú. J. Hradec - realizace 
 

Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk.  

 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření smlouvy č. A/3889/CJHM/2020 o bezúplatném převodu vlastnického práva k 
nemovité věci mezi ČR Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo 

nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2, IČ 69797111 (jako převodcem) a městem 
Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec, IČ 00246875 (jako nabyvatelem) na 
převod pozemku p. č. 1507/13, ostatní plocha, manipulační plocha, obec i k.ú Jindřichův 
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Hradec.  
Smlouva bude uzavřena dle předloženého návrhu. 

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

usnesení souhlasilo 24 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 286/16Z/2020  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření smlouvy č. A/3889/CJHM/2020 o bezúplatném převodu vlastnického práva k 
nemovité věci mezi ČR Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo 
nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2, IČ 69797111 (jako převodcem) a městem 

Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec, IČ 00246875 (jako nabyvatelem) na 
převod pozemku p. č. 1507/13, ostatní plocha, manipulační plocha, obec i k.ú Jindřichův 
Hradec.  
Smlouva bude uzavřena dle předloženého návrhu. 

 
15. Směna a koupě pozemků v lokalitě Karlov v Jindřichově Hradci - realizace záměru 
 

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

1. schvaluje 
uzavření směnné smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Jindřichův Hradec, IČ 

00246875, se sídlem Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec (jako zcizitel, přejímatel či 
oprávněný) a manželi  bytem , Vsetín a 

, bytem , Jindřichův Hradec (jako zcizitelé, přejímatelé či 
povinní) dle předloženého návrhu 

2. schvaluje 
prodej dílu „a“ o výměře 5 m² odděleného geometrickým plánem č. 5115-75/2019 z pozemku 

p.č. 997/2, zahrada, obec i k.ú. Jindřichův Hradec, panu , bytem 
, Jindřichův Hradec za celkovou kupní cenu 6 000,-- Kč. 

Smlouva bude uzavřena dle schváleného vzoru. 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 24 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 287/16Z/2020  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření směnné smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Jindřichův Hradec, IČ 
00246875, se sídlem Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec (jako zcizitel, přejímatel či 
oprávněný) a manželi bytem , Vsetín a 

 bytem , Jindřichův Hradec (jako zcizitelé, přejímatelé či 

povinní) dle předloženého návrhu 

2. schvaluje 
prodej dílu „a“ o výměře 5 m² odděleného geometrickým plánem č. 5115-75/2019 z pozemku 
p.č. 997/2, zahrada, obec i k.ú. Jindřichův Hradec, panu , bytem 

, Jindřichův Hradec za celkovou kupní cenu 6 000,-- Kč. 
Smlouva bude uzavřena dle schváleného vzoru. 

 
16. Směna pozemků v k.ú. Děbolín - realizace záměru 
 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk.  
 
Návrh na usnesení:  
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Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

směnu dílu „a“ o výměře 21 m², odděleného z pozemku p.č. 23/2, zahrada, obec Jindřichův 
Hradec, k.ú. Děbolín, ve vlastnictví města J. Hradec za díl „b“ o výměře 12 m², oddělený z 

pozemku p.č. st 76, zastavěná plocha a nádvoří a díl „c“ o výměře 6 m², oddělený z pozemku 
p.č. 21/2, zahrada, obec Jindřichův Hradec, k.ú. Děbolín, ve spoluvlastnictví , 

, 147 00 Praha (podíl ve výši 2/6) a , , J. 
Hradec (podíl ve výši 4/6) s tím, že a  doplatí městu J. Hradec rozdíl ve 
výměře vzájemně směňovaných nemovitostí, a to každý ve výši svého spoluvlastnického 
podílu 
Smlouva bude uzavřena dle předloženého návrhu. 

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

usnesení souhlasilo 24 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 288/16Z/2020  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
směnu dílu „a“ o výměře 21 m², odděleného z pozemku p.č. 23/2, zahrada, obec Jindřichův 

Hradec, k.ú. Děbolín, ve vlastnictví města J. Hradec za díl „b“ o výměře 12 m², oddělený z 

pozemku p.č. st 76, zastavěná plocha a nádvoří a díl „c“ o výměře 6 m², oddělený z pozemku 
p.č. 21/2, zahrada, obec Jindřichův Hradec, k.ú. Děbolín, ve spoluvlastnictví 

147 00 Praha (podíl ve výši 2/6) a  J. 
Hradec (podíl ve výši 4/6) s tím, že  a doplatí městu J. Hradec rozdíl ve 
výměře vzájemně směňovaných nemovitostí, a to každý ve výši svého spoluvlastnického 
podílu 

Smlouva bude uzavřena dle předloženého návrhu. 

 
17. Prodej pozemku p.č. 1099/1, ostatní plocha, jiná plocha, obec J. Hradec, k.ú. Děbolín - 
záměr 
 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk.  
 

Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. neschvaluje 
záměr prodat pozemek p.č. 1099/1, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 124 m², obec 
Jindřichův Hradec, k.ú. Děbolín 

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. 
 
Usnesení číslo: 289/16Z/2020  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. neschvaluje 
záměr prodat pozemek p.č. 1099/1, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 124 m², obec 

Jindřichův Hradec, k.ú. Děbolín 

 
18. Prodej části pozemku p.č. 3890/171, obec i k.ú. J. Hradec - záměr 
 

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

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
záměr prodat pozemek p.č. 3890/215, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 107 m², který byl 
oddělen geometrickým plánem č. 1871-81/97 z pozemku p.č. 3890/171, vše obec i k.ú. 
Jindřichův Hradec. 
Pozemek bude prodán za těchto podmínek:  

- za cenu 444,-- Kč/m² 
- na části pozemku, která je umístěna v aktivní zátopové zóně, nesmí být umístěny stavby, a 
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to včetně oplocení 
- pozemek nesmí být užíván k výsadbě 
- na pozemek je uzavřena nájemní smlouva s tříměsíční výpovědní lhůtou 
- žadatel má vyrovnány veškeré závazky vůči Městu J. Hradec, jím zřízeným právnickým 

osobám a organizačním složkám, případně jsou závazky smluvně zajištěny a žadatel podmínky 
takové smlouvy plní 

- žadatel uhradí veškeré náklady se smlouvou spojené 
- prodávající má právo od smlouvy odstoupit v případě, že kupní cena a náklady se smlouvou 
spojené nebudou kupujícím uhrazeny včas a řádně 
- kupní cena bude uhrazena do 30ti dnů od podpisu smlouvy 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 22 členů ZMě a 2 členové ZMě se zdrželi. 
 
Usnesení číslo: 290/16Z/2020  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
záměr prodat pozemek p.č. 3890/215, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 107 m², který byl 
oddělen geometrickým plánem č. 1871-81/97 z pozemku p.č. 3890/171, vše obec i k.ú. 

Jindřichův Hradec. 

Pozemek bude prodán za těchto podmínek:  
- za cenu 444,-- Kč/m² 
- na části pozemku, která je umístěna v aktivní zátopové zóně, nesmí být umístěny stavby, a 
to včetně oplocení 
- pozemek nesmí být užíván k výsadbě 
- na pozemek je uzavřena nájemní smlouva s tříměsíční výpovědní lhůtou 

- žadatel má vyrovnány veškeré závazky vůči Městu J. Hradec, jím zřízeným právnickým 
osobám a organizačním složkám, případně jsou závazky smluvně zajištěny a žadatel podmínky 
takové smlouvy plní 
- žadatel uhradí veškeré náklady se smlouvou spojené 
- prodávající má právo od smlouvy odstoupit v případě, že kupní cena a náklady se smlouvou 
spojené nebudou kupujícím uhrazeny včas a řádně 

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

 
19. Prodej pozemků části p.č. 28/3 a st. p.č. 13/2, k.ú. Políkno u J. Hradce - záměr 
 

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

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

záměr prodat pozemek p.č. st. 13/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 21 m² a části 
pozemku p.č. 28/3, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře cca 79 m², vše obec Jindřichův 
Hradec, k.ú. Políkno u Jindřichova Hradce za těchto podmínek:  
- za cenu 455,-- Kč/m² 
- výměra prodávané části pozemku p.č. 28/3 bude upřesněna geometrickým plánem 

- žadatel má vyrovnány veškeré závazky vůči městu J. Hradec, jím zřízeným právnickým 
osobám a organizačním složkám, případně jsou závazky smluvně zajištěny a žadatel podmínky 
takové smlouvy plní 
- upozorňujeme, že na pozemku p.č. st. 13/2 stojí stavba Políkno čp. 11, bydlení (LV2015)  
- upozorňujeme, že v předmětné části pozemku se nachází telekomunikační kabel 
- žadatel uhradí veškeré náklady se smlouvou spojené 

- prodávající má právo od smlouvy odstoupit v případě, že kupní cena a náklady se smlouvou 
spojené nebudou kupujícím uhrazeny včas a řádně 
- kupní cena bude uhrazena do 30ti dnů od podpisu smlouvy 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 24 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 291/16Z/2020  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
záměr prodat pozemek p.č. st. 13/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 21 m² a části 
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pozemku p.č. 28/3, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře cca 79 m², vše obec Jindřichův 
Hradec, k.ú. Políkno u Jindřichova Hradce za těchto podmínek:  
- za cenu 455,-- Kč/m² 
- výměra prodávané části pozemku p.č. 28/3 bude upřesněna geometrickým plánem 

- žadatel má vyrovnány veškeré závazky vůči městu J. Hradec, jím zřízeným právnickým 
osobám a organizačním složkám, případně jsou závazky smluvně zajištěny a žadatel podmínky 

takové smlouvy plní 
- upozorňujeme, že na pozemku p.č. st. 13/2 stojí stavba Políkno čp. 11, bydlení (LV2015)  
- upozorňujeme, že v předmětné části pozemku se nachází telekomunikační kabel 
- žadatel uhradí veškeré náklady se smlouvou spojené 
- prodávající má právo od smlouvy odstoupit v případě, že kupní cena a náklady se smlouvou 
spojené nebudou kupujícím uhrazeny včas a řádně 

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

 
20. Prodej pozemků p.č. 322/8, 322/7,344 a 345 , k.ú. Políkno u Jindřichova Hradce – 
záměr 
 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk.  
 
K tomuto bodu se vyjádřili: 

Mgr. O. Pumpr – rodina  se o pozemky 30 let stará. Je to nefér jednání. Proč pozemky 
neprodat? OŽP pouze doporučuje dořešit odvodnění vedlejšího pozemku, ne zamítnout prodej. 
Bc. R. Staněk – pozemky jsou v současné době propachtovány . Ke každému 
pozemku se pořádá grémium, a když není problém, tak pozemky se většinou doporučí k prodeji. 
Odbory se v tuto chvíli dohodly neprodávat pozemky z důvodu toho dořešení odvodnění. Až se to 
dořeší, nebude problém pozemky prodat. Ve vedlejších pozemcích by měla být vedena kanalizace.  
Ing. B. Komínek – nejsme majiteli toho pozemku a majitelé se musí domluvit, jak pozemek odvodní.  

Město bude pracovat na rekonstrukci rybníku Bezděkov. V tuto chvíli nejsme připraveni na to, 
abychom prodali tento pozemek.  
 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. neschvaluje 
záměr prodat pozemky p.č. 322/7, trvalý travní porost, o výměře 404 m², p.č. 322/8, 
zahrada, o výměře 891 m², p.č. 344, zahrada, o výměře 193 m² a p.č. 345, ostatní plocha, 
manipulační plocha, o výměře 261 m², obec Jindřichův Hradec, k.ú. Políkno u Jindřichova 

Hradce 

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. 
 
Usnesení číslo: 292/16Z/2020  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. neschvaluje 
záměr prodat pozemky p.č. 322/7, trvalý travní porost, o výměře 404 m², p.č. 322/8, 
zahrada, o výměře 891 m², p.č. 344, zahrada, o výměře 193 m² a p.č. 345, ostatní plocha, 

manipulační plocha, o výměře 261 m², obec Jindřichův Hradec, k.ú. Políkno u Jindřichova 
Hradce 

 
21. Prodej části pozemku p.č. 470/1, k.ú. Horní Žďár u J. Hradce - záměr 
 

Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk.  

 
V 17:12 hod opustil jednání ZMě Mgr. O. Pumpr. Přítomno 23 členů ZMě.  V 17:14 hod se dostavil na 
jednání ZMě Mgr. O. Pumpr. Přítomno 24 členů ZMě.  
 
K tomuto bodu se vyjádřili: 
JUDr. T. Vytiska –  je stejný právník, co zastupuje město ohledně rozhledny?  
Ing. S. Mrvka – ano.  

 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
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1. neschvaluje 
záměr prodat část pozemku p.č. 470/1, orná půda, obec Jindřichův Hradec, k.ú. Horní Žďár u 
Jindřichova Hradce 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 20 členů ZMě a 4 členové ZMě se zdrželi. 
 

Usnesení číslo: 293/16Z/2020  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. neschvaluje 
záměr prodat část pozemku p.č. 470/1, orná půda, obec Jindřichův Hradec, k.ú. Horní Žďár u 
Jindřichova Hradce 

 
22. Prodej hrobky - záměr 
 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk.  
 
V 17:16 hod opustil jednání ZMě MUDr. L. Žižka. Přítomno 23 členů ZMě.  
 

Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat hrobku č. 50, odd. XXVI. umístěnou na městském hřbitově 
na p. č. 3747/1 v Jindřichově Hradci, za těchto podmínek:  
- obálkovou metodou za minimální nabídkovou cenu stanovenou znaleckým posudkem tj. 3 

300,-- Kč  
- kupující uhradí veškeré náklady se smlouvou spojené 
- 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 

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

usnesení souhlasilo 22 členů ZMě a 1 člen ZMě se zdržel. 
 
Usnesení číslo: 294/16Z/2020  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat hrobku č. 50, odd. XXVI. umístěnou na městském hřbitově 

na p. č. 3747/1 v Jindřichově Hradci, za těchto podmínek:  
- obálkovou metodou za minimální nabídkovou cenu stanovenou znaleckým posudkem tj. 3 
300,-- Kč  
- kupující uhradí veškeré náklady se smlouvou spojené 
- 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 

 
23. Uzavření darovací smlouvy s Jihočeským krajem na část úseku komunikace III/12833a 
v k.ú. Radouňka. 
 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk.  

 
V 17:17 hod se dostavil na jednání ZMě MUDr. L. Žižka. Přítomno 24 členů ZMě.  

 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

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

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice (jako dárce), na převod pozemků p.č. 
709/1, ostatní plocha, silnice, o výměře 4764 m², p.č. 709/3, ostatní plocha, silnice, o výměře 
1473 m² a p.č. 2026, ostatní plocha, silnice, o výměře 2777 m² včetně stavby pozemní 
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komunikace, bývalé silnice III/12833a v k.ú. Radouňka, obci Jindřichův Hradec dle 
předloženého návrhu 

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

usnesení souhlasilo 24 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 295/16Z/2020  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

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

709/1, ostatní plocha, silnice, o výměře 4764 m², p.č. 709/3, ostatní plocha, silnice, o výměře 
1473 m² a p.č. 2026, ostatní plocha, silnice, o výměře 2777 m² včetně stavby pozemní 
komunikace, bývalé silnice III/12833a v k.ú. Radouňka, obci Jindřichův Hradec dle 
předloženého návrhu 

 
24. Návrh na bezúplatný převod p.č. 3603/1 v k.ú. Jindřichův Hradec od SPÚ 
 

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

1. schvaluje 
bezúplatný převod pozemku p.č. 3603/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1609 

m2, v obci i k.ú. Jindřichův Hradec do majetku města Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 
Jindřichův Hradec podle § 7 zákona č. 503/2012 Sb. v platném znění od ČR Státního 
pozemkového úřadu, IČ 1312774, Husinecká 1024/11a, Praha 3 - Žižkov 

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

Usnesení číslo: 296/16Z/2020  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
bezúplatný převod pozemku p.č. 3603/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1609 
m2, v obci i k.ú. Jindřichův Hradec do majetku města Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 
Jindřichův Hradec podle § 7 zákona č. 503/2012 Sb. v platném znění od ČR Státního 

pozemkového úřadu, IČ 1312774, Husinecká 1024/11a, Praha 3 - Žižkov 

 
25. Nabídka na odkoupení pozemku p.č. 743/5 v k.ú. Radouňka 
 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk.  
 
Návrh na usnesení:  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření kupní smlouvy na odkoupení pozemku p.č. 743/5, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 403 m2, obec Jindřichův Hradec, k.ú. Radouňka, mezi městem 

Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec (jako kupujícím) a paní 

(jako prodávajícím), za celkovou kupní cenu 100.750,- Kč. 
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 24 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 297/16Z/2020  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 
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1. schvaluje 
uzavření kupní smlouvy na odkoupení pozemku p.č. 743/5, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 403 m2, obec Jindřichův Hradec, k.ú. Radouňka, mezi městem 
Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec (jako kupujícím) a paní 

(jako prodávajícím), za celkovou kupní cenu 100.750,- Kč. 
Kupní smlouva bude uzavřena dle předloženého návrhu. 

Kupní cena bude hrazena z ORJ 39. 

 
26. Směna částí pozemků p.č. 3526/15 a p.č. 4303/2 za části p.č. 3526/13 a p.č. 3526/14 v 
k.ú. Jindřichův Hradec - budoucí směnná smlouva - záměr 
 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk. 

 
Ing. S. Mrvka dává procedurálně hlasovat: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 
schvaluje 
vystoupení  zástupce firmy A+R s.r.o, v diskuzi. 

 

S vystoupením pana K. Reytta souhlasilo 24 členů ZMě.  
 
 
K tomuto bodu se vyjádřili: 

 – zástupce společností C+R Projekt spol. s r. o. a A+R s. r. o. doplňuje informace 
k pozemkům a modernizaci stávající prodejny Penny marketu. 

Ing. J. Chalupský – stávající objekt Penny marketu byste opustili a přesunuli byste se dál. Co bude 
se stávajícím objektem?  

 – zatím nevím, možné zachování a pronájem, či demolice a realizace dalšího záměru.  
Ing. Chalupský – neuvažujete o přesunutí do plánovaného obchodního centra?  

 – neplánujeme. Jelikož se jedná o menší obchod – větší samoobsluha pro obyvatele 
sídliště Hvězdárny a vylepšení dopravy.  

MUDr. J. Kopřiva – budete budovat nové parkoviště?  
Ing. K. Reytt – uvažujeme využít stávající parkoviště a výškově ho napojit na nové parkoviště. 
Ing. J. Chalupský – v jakém stavu je výstavba okružní křižovatky?  
Ing. S. Mrvka – v roce 2018 zastupitelstvo města zamítlo možnost podílet se na vybudování 
křižovatky. ZMě se to předkládalo proto, aby nám zůstala možnost být účastníky řízení. Jelikož to ZMě 

zamítlo, již nejsme účastníky řízení a je to záležitost investora. Řízení je ukončeno, ale nemá to nic 
společného s pátým ramenem.  

Ing. J. Chalupský – okružní křižovatka je již hotová? Pět ramen a přechod pro chodce? Jako je to teď 
u Lidlu?  
Ing. S. Mrvka – zřejmě ano. Nejsme účastníky řízení. 
Ing. J. Chalupský – nepřipadá mi to bezpečné, že v současném provozu budou chodit chodci. Město 
by se mělo znovu zapojit do řízení. Nesouhlasím ani s pátým ramenem. 
Ing. S. Mrvka – město se samo vyloučilo z možnosti být účastníkem řízení. Kruhový objezd je pro 
bezpečnost. Je tam mnoho dopravních nehod, jedna smrtelná nedávno.  

Ing. J. Chalupský – křižovatka na Kuniferu není stejný problém. Tam nechodí chodci. Budeme jen 
přihlížet a vy jako starosta tvrdíte, že už s tím nemůžeme nic dělat?  
 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. revokuje 
usnesení č. 845/42Z/2018 ze dne 26.9.2018 

2. schvaluje 
záměr směnit části pozemků p.č. 3526/15, orná půda a p.č. 4303/2, ostatní plocha, silnice, o 
celkové výměře cca 1114 m2, vše obec i k.ú. Jindřichův Hradec, ve vlastnictví města 
Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec za části pozemků p.č. 
3526/13, orná půda a p.č. 3526/14, orná půda, o celkové výměře cca 249 m2, a to včetně 

jejich součástí a příslušenství (vybudované cyklostezky a veřejného osvětlení), vše obec i k.ú. 
Jindřichův Hradec za těchto podmínek: 
- žadatel uhradí rozdíl ve výměře vzájemně směňovaných nemovitostí v ceně 2000,- Kč/m2 + 
DPH, 
- na částech pozemků zastavěných stavbou komunikace pátého ramene okružní křižovatky 
p.č. 3526/15, p.č. 4303/2 a p.č. 3526/14 v k.ú. Jindřichův Hradec bude po kolaudaci stavby a 
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po vyhotovení geometrického plánu zřízeno předkupní právo pro město Jindřichův Hradec, 
- v případě, že budou směňované pozemky dnes ve vlastnictví města Jindřichův Hradec či 
pozemky v budoucím vlastnictví žadatele dotčeny stavbou veřejného osvětlení či přeložkou 
vodovodu, budou tyto pozemky zatíženy služebností inženýrské sítě ve prospěch města 

Jindřichův Hradec za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- Kč včetně DPH, 
- v případě, že pozemek p.č. 3526/5 v k.ú. J.Hradec ve vlastnictví společnosti C+R s.r.o. bude 

dotčen přeložkou vodovodu, bude tento pozemek zatížen služebností inženýrské sítě uložení 
vodovodu za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- Kč včetně DPH 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 19 členů ZMě a 5 členů ZMě se zdrželo.  
 
Usnesení číslo: 298/16Z/2020  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. revokuje 
usnesení č. 845/42Z/2018 ze dne 26.9.2018 

2. schvaluje 
záměr směnit části pozemků p.č. 3526/15, orná půda a p.č. 4303/2, ostatní plocha, silnice, o 
celkové výměře cca 1114 m2, vše obec i k.ú. Jindřichův Hradec, ve vlastnictví města 

Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec za části pozemků p.č. 
3526/13, orná půda a p.č. 3526/14, orná půda, o celkové výměře cca 249 m2, a to včetně 
jejich součástí a příslušenství (vybudované cyklostezky a veřejného osvětlení), vše obec i k.ú. 
Jindřichův Hradec za těchto podmínek: 
- žadatel uhradí rozdíl ve výměře vzájemně směňovaných nemovitostí v ceně 2000,- Kč/m2 + 
DPH, 
- na částech pozemků zastavěných stavbou komunikace pátého ramene okružní křižovatky 

p.č. 3526/15, p.č. 4303/2 a p.č. 3526/14 v k.ú. Jindřichův Hradec bude po kolaudaci stavby a 
po vyhotovení geometrického plánu zřízeno předkupní právo pro město Jindřichův Hradec, 
- v případě, že budou směňované pozemky dnes ve vlastnictví města Jindřichův Hradec či 
pozemky v budoucím vlastnictví žadatele dotčeny stavbou veřejného osvětlení či přeložkou 
vodovodu, budou tyto pozemky zatíženy služebností inženýrské sítě ve prospěch města 
Jindřichův Hradec za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- Kč včetně DPH, 

- v případě, že pozemek p.č. 3526/5 v k.ú. J.Hradec ve vlastnictví společnosti C+R s.r.o. bude 
dotčen přeložkou vodovodu, bude tento pozemek zatížen služebností inženýrské sítě uložení 
vodovodu za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- Kč včetně DPH 

 
27. Nakládání s komunálním odpadem v Jindřichově Hradci, rozpočtový závazek na roky 
2021 - 2025 
 
Materiál uvedl uvolněný radní města Ing. Bohumil Komínek.  

 
V 17:42 hod opustil jednání ZMě MUDr. T. Vyhlídka. Přítomno 23 členů ZMě. V 17:44 hod se dostavil 
na jednání ZMě MUDr. T. Vyhlídka. Přítomno 24 členů ZMě.  
 
K tomuto bodu se vyjádřili: 
Doc. RNDr. J. Pokorný, CSc. – skládku máme na 4-8 let?  
Ing. B. Komínek – 4. etapa je 8-10 let a 5. etapa dalších 6-7 let. V tuto chvíli cca 15-16 let bychom 

měli zajištěno. 
Doc. RNDr. J. Pokorný, CSc. – kolik to stojí, kdyby se to vozilo jinam? Jak by se to prodražilo? 
Ing. B. Komínek - my soutěžíme 1 Kč za tunu odpadu. Nevyplatí se to vozit jinam. 
 
Návrh na usnesení:  

 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

financování zakázky Nakládání s komunálním odpadem v Jindřichově Hradci v letech 2021 - 
2025 z rozpočtu města v letech 2021 - 2025 v částce cca 62 000 000 Kč bez DPH. 

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

Usnesení číslo: 299/16Z/2020  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
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1. schvaluje 
financování zakázky Nakládání s komunálním odpadem v Jindřichově Hradci v letech 2021 - 
2025 z rozpočtu města v letech 2021 - 2025 v částce cca 62 000 000 Kč bez DPH. 

 
28. Zúčtování nájemného za rok 2019 - ČEVAK, a.s. 
 

Materiál uvedl uvolněný radní města Ing. Bohumil Komínek. 
 
V 17:50 hod opustila jednání ZMě Ing. P. Blížilová. Přítomno 23 členů ZMě.  
 
Návrh na usnesení:  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. bere na vědomí 

zúčtování nájemného za rok 2019 dle Smlouvy o nájmu vodovodu a kanalizace pro veřejnou 
potřebu a jiného vodohospodářského majetku města Jindřichův Hradec ze dne 27.7.2005 v 
platném znění. 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 23 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 300/16Z/2020  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. bere na vědomí 
zúčtování nájemného za rok 2019 dle Smlouvy o nájmu vodovodu a kanalizace pro veřejnou 
potřebu a jiného vodohospodářského majetku města Jindřichův Hradec ze dne 27.7.2005 v 

platném znění. 

 
29. Prominutí úhrady a odložení splatnosti nájemného v souvislosti s koronavirovou 
epidemií 

 
Materiál uvedl starosta města Ing. Stanislav Mrvka. 
 
V 17:52 hod se dostavila na jednání Ing. P. Blížilová. Přítomno 24 členů ZMě.  

 
K tomuto bodu se vyjádřili: 
JUDr. T. Vytiska – navrhuje hlasovat po bodech. K bodu č. 1 a 3 mám výhrady. Do dnešního dne 
není stanoveno, jak budou podnikatelům hrazeny ztráty. Z mého pohledu podnikatel, který je 2 
měsíce bez příjmů a může zkrachovat, tak by neměl podnikat. Pak stát nahradí ztráty a budou to mít 
dvakrát. A nesouhlasí, že by město mělo někoho vyzývat k solidaritě a ohleduplnosti. 
Ing. J. Chalupský – pokud je dobrý vztah s pronajímatelem nemovitosti, tak se nikdo vyzývat 

nemusí. Město má nemovitosti, které pronajímá. Je dobré se poptat, jak to řeší komerční zóna. Malé 
podnikatele (masérky, pedikérky, kadeřníky, …) výpadek 2-3 měsíců příjmů, může položit. Zahrnuji 
tam i místní restaurace, jelikož nesplňují kritéria a hradí to ze svého. Město by mohlo dát jednorázový 
příspěvek třeba 10 tis. Kč a každý ať s tím naloží podle svého. Musí se nastartovat ekonomika. 
Mgr. V. Burian – nikdy to nebude spravedlivé. Jsou malé a velké podniky. Je to vstřícné gesto pro 
podnikatele. Co potom udělá stát, to se uvidí. Je to správné rozhodnutí.  
M. Petrů – 2. dubna jsem odeslala panu starostovi dopis ohledně podpory místních podnikatelů. 

Náměty podpory obsahují toto usnesení. Nesouhlasím s JUDr. Vytiskou, že malý podnikatel, který 
zkrachuje po výpadku 2-3 měsíců příjmů, nemá podnikat. OSVČ jsou většinou samoživitelky a jsou 
závislé na podpoře. Jakákoliv podpora podnikatelů je správná.  
Ing. S. Mrvka – nechceme, aby materiál vyzněl populisticky, což se nepovedlo. Velké firmy patří do 

podpory státu, ale malé firmy si podporu zaslouží. Bylo to myšleno tak, že první měsíc to jde, druhý 
měsíc nastává problém a 3. měsíc je kritický. Pro matky samoživitelky nastává velký problém.  

M. Petrů – pojďme pomoct podnikatelům tím, že budeme u nich nakupovat a město by to mohlo 
zveřejnit na webu, ve zpravodaji.  
JUDr. T. Vytiska – je třeba si uvědomit, že jsme zastupitelé města a musíme chránit majetek města. 
Lidé, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru a též o něco přicházejí, tak i ti můžou přijít a ptát se, co 
uděláme pro ně? 
M. Petrů – ti zaměstnanci jsou právě u těch podnikatelů zaměstnaní. Podnikatelé zaměstnávají větší 
procento lidí než státní sféra.  

Ing. J. Chalupský – pokud máte 5 zaměstnanců, tak měsíčně mluvíme přibližně o čtvrt miliónu korun 
a krát 3 měsíce, jste skoro na 1 miliónu Kč. Díval bych se na to jako na vstřícné gesto, investice do 
vzájemných vztahů.  
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Ing. S. Mrvka dává procedurálně hlasovat:  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
 

schvaluje 
způsob hlasování po jednotlivých bodech. 
 
S hlasováním o jednotlivých bodech souhlasilo 5 členů ZMě, proti 5 členů ZMě a 14 členů 
ZMě se zdrželo. NEBYLO PŘIJATO. 
 

Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
nájemcům dle předloženého seznamu (příloha č. 1), zcela prominout úhradu nájemného z 
prostor/provozoven/pozemků, které jsou ve vlastnictví města Jindřichův Hradec, dle platně 
uzavřených nájemních smluv, a to od prvního dne měsíce, ve kterém vstoupila v platnost 

mimořádná opatření vlády, v jejichž důsledku uvedení nájemci nemohou vykonávat svou 
činnost, do posledního dne měsíce, ve kterém došlo ke zrušení platnosti těchto opatření, dle 

konkrétní podnikatelské a další činnosti. 

2. schvaluje 
odložení splatnosti nájmu nájemcům dle předloženého seznamu (příloha č. 1) za dva 
kalendářní měsíce následující po měsíci, ve kterém dojde ke zrušení mimořádných opatření 
vlády, v jejichž důsledku uvedení nájemci nemohli v prostorách/provozovnách/pozemcích ve 

vlastnictví města Jindřichův Hradec vykonávat svou činnost. Nájemné za tyto dva měsíce by 
bylo splatné ke dni 18.12.2020. 

3. schvaluje 
výzvu k solidaritě a ohleduplnosti pronajímatelů z řad veřejného i soukromého sektoru, a to 
například formou odpuštění nebo odložení plateb s ohledem na dopady koronavirové epidemie. 

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: 301/16Z/2020  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
nájemcům dle předloženého seznamu (příloha č. 1), zcela prominout úhradu nájemného z 

prostor/provozoven/pozemků, které jsou ve vlastnictví města Jindřichův Hradec, dle platně 
uzavřených nájemních smluv, a to od prvního dne měsíce, ve kterém vstoupila v platnost 
mimořádná opatření vlády, v jejichž důsledku uvedení nájemci nemohou vykonávat svou 
činnost, do posledního dne měsíce, ve kterém došlo ke zrušení platnosti těchto opatření, dle 
konkrétní podnikatelské a další činnosti. 

2. schvaluje 
odložení splatnosti nájmu nájemcům dle předloženého seznamu (příloha č. 1) za dva 

kalendářní měsíce následující po měsíci, ve kterém dojde ke zrušení mimořádných opatření 
vlády, v jejichž důsledku uvedení nájemci nemohli v prostorách/provozovnách/pozemcích ve 
vlastnictví města Jindřichův Hradec vykonávat svou činnost. Nájemné za tyto dva měsíce by 
bylo splatné ke dni 18.12.2020. 

3. schvaluje 
výzvu k solidaritě a ohleduplnosti pronajímatelů z řad veřejného i soukromého sektoru, a to 

například formou odpuštění nebo odložení plateb s ohledem na dopady koronavirové epidemie. 

 
 
30. Diskuze + interpelace členů ZMě 
 
V diskuzi vystoupili:  
O. Kinšt – dotaz k cyklostezce od Frankova dvora do Matný? V jakém je to procesním stavu? Byla by 

škoda, aby před sezónou nebyla hotova. 
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Ing. B. Komínek – je to účelová komunikace, ne cyklostezka. Ke konci května by měla být 
zprůjezdněna.  
Ing. J. Chalupský – bude se opravovat zeď na Parkánech? Kdy se budou otevírat školky? Jaký je 
plán? A požadavek, když se budou rozesílat materiály, zda by mohla být již uvedena jména návrhové 

komise a ověřovatelů zápisu.  
Ing. S. Mrvka – jména návrhové komise a ověřovatelů zápisu není problém uvést při rozesílání 

materiálů. MŠMT mělo do 30. 4. vydat manuál, jak by se mělo postupovat při otevření MŠ a ZŠ. Je 
rozpor mezi MŠMT a MZ. Nemůžou se dohodnout na některých záležitostech. Zatím si to prakticky 
nedovedeme představit. 17. 5. končí nouzový stav, ale neřekli, zda i 17. 5. končí náhrady rodičům, co 
jsou doma s dětmi. Jestli ano, tak by se musely otevřít školky. Pokud se budou muset udržovat 
rozestupy, stravování, tak to není možné. Pokud ustoupí z manuálu, tak to bude možné. Kapacita třídy 
je 15 dětí, pokud by platily dnešní normy. Vyčkáme, jak budou nastaveny podmínky.  

Ing. B. Komínek – udělá se statické zajištění zdi na Parkánech. A připraví se projekt a rozpočet do 
programu regenerace MK v roce 2021. 
Ing. J. Chalupský – máme možnost rozhodnout otevření školek? Mělo by se to krýt s kompenzací 
státu.  
Mgr. O. Pumpr – byly vyřazeny materiály o dotacích volnočasových aktivit a spolků. Poslal jsem 
dopis radním s žádostí o ponechání materiálů v programu. Sportovní kluby již už financovaly svou 
činnost. Oslovil jsem kluby, které žádali o podporu od města. Přesunutí na měsíc květen je pro kluby 

dost problematické. Dovídám se, že vše to dělám proto, že spolupracuji s HC Vajgar. To je pomluva. 
Spolupracuji s klubem místních malých fotbalistů. Není to má osobní angažovanost. Není to o 

hokejistech, či fotbalistech. Dělám to pro všechny kluby. Radní neví, že kluby se rozhodly snížit 
členské příspěvky, aby vyšly vstříc svým členům. Krátit dotace procentem, je nefér. Např. tenisti 
mohli začít trénovat dříve než ostatní. Kluby mají obavy, že dotace z krajských úřadů, z jiných zdrojů 
budou krácené a oni nebudou moci dělat vše. Teď jim ještě náklady narostou. Budou muset tréninky 
rozdělit na více skupin. Některé kluby zvažují, zda budou moci trénovat, jelikož nemají peníze. Žádám 

zastupitele, pokud budou v květnu krácené dotace z výsledku jednání sportovní komise, ne na žádost 
klubu, tak aby to nepodpořili. Navrhuji nájmy též prominout sportovním klubům.  
Ing. J. Chalupský – co bude s rekonstrukcí dešťové kanalizace na Bobelovce?  
Ing. B. Komínek – připravuje se to projektově, ale zatím to není k realizaci. 
MUDr. J. Kopřiva – četl jsem stanovisko MŠMT, že by se dotace neměly krátit. Dotace by se měly 
posuzovat a rozdělovat jednotlivě po dohodě s kluby a náklady. Je tu stále riziko, že bude druhá vlna. 

Myslím, že odložení na květen není zas až takový problém. Kluby mají nájmy 2 měsíce uhrazeny.  
Mgr. O. Pumpr – nejedná se pouze o nájmy, mají další náklady (dresy, sportovní pomůcky,…). Ze 13 
klubů má 7 klubů velký problém, jen 2 kluby nemají problém.  
 
 
 

 

31. Závěr 
                                                                                                                                    

16. zasedání Zastupitelstva města J. Hradec bylo skončeno v 18:50 hodin. 
 
 
 
 

 
                                                                                   Ing. Stanislav   M r v k a 
                                                                                           starosta města 
 
 
 

Ověřovatelé:   Ing. Petra Blížilová         …………………………… 
  
                     datum ověření zápisu                                       …………………………… 

 
 
 
  MUDr. Jaromír Kopřiva     …………………………… 

 
                      datum ověření zápisu                                        .………………………….. 
 
 
 
 
Zapsala: I. Korandová 

V Jindřichově Hradci dne 29. dubna 2020 




