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  ZZ   ÁÁ   PP   II   SS   
 

z  1 8 .  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 4 .  č e r v 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:                                              27 členů ZMě 
Nepřítomno:                                            0 členů ZMě 
Omluveni:                                               0 člen 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: 
Mgr. Bc. Milan Synek - mluvčí 
MUDr. Michal Cihla 

Radim Kvitský 
 
ověřovatele zápisu ve složení: 
JUDr. Tomeš Vytiska 

MUDr. Libor Žižka 

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

usnesení souhlasilo 27 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 317/18Z/2020  
Schválení návrhové komise a ověřovatelů zápisu 
 

Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
návrhovou komisi ve složení: 
Mgr. Bc. Milan Synek - mluvčí 
MUDr. Michal Cihla 
Radim Kvitský 
 
ověřovatele zápisu ve složení: 

JUDr. Tomeš Vytiska 

MUDr. Libor Žižka 

 
3. Schválení předloženého programu 
 
Materiál uvedl starosta města Ing. Stanislav Mrvka.  
 
K tomuto bodu se vyjádřili: 

MUDr. J. Rytíř – předkládá protinávrh: 
 
 

Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle
platných právních předpisů
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Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

program jednání dle upraveného návrhu, a to tak, že původní body programu č. 5, 24, 9, 26 a 
27 se nově zařazují na program jednání jako body č. 4-8, za bod programu č. 8 se nově 

vkládají body č. 9-14 a za bod programu č. 14 se zařazují původní body programu č. 4, 6 -8, 
10-23, 25, 28 -29 jako body programu č. 15 - 35 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém protinávrhu na usnesení. S předloženým 
protinávrhem na usnesení souhlasilo 16 členů ZMě, proti 7 členů ZMě a 4 členové ZMě se 
zdrželi. 
 
Usnesení číslo: 318/18Z/2020  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

program jednání dle upraveného návrhu, a to tak, že původní body programu č. 5, 24, 9, 26 a 
27 se nově zařazují na program jednání jako body č. 4-8, za bod programu č. 8 se nově 
vkládají body č. 9-14 a za bod programu č. 14 se zařazují původní body programu č. 4, 6 -8, 
10-23, 25, 28 -29 jako body programu č. 15 - 35 

4. Závěrečný účet Sdružení měst a obcí Bukovská voda za rok 2019 a Zpráva dozorčí rady o 

výsledcích kontroly hospodaření za rok 2019 
 
Materiál uvedl uvolněný radní města Ing. Bohumil Komínek.  
 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. bere na vědomí 
závěrečný účet Sdružení měst a obcí Bukovská voda, se sídlem Týnská 292, Dolní Bukovsko, 
identifikační číslo 650 50 541, za rok 2019, 

2. bere na vědomí 
zprávu dozorčí rady o její činnosti a o výsledcích kontroly hospodaření s majetkem a 
finančními prostředky Sdružení měst a obcí Bukovská voda, se sídlem Týnská 292, Dolní 

Bukovsko, identifikační číslo 650 50 541, v roce 2019. 

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

usnesení souhlasilo 27 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 319/18Z/2020  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. bere na vědomí 
závěrečný účet Sdružení měst a obcí Bukovská voda, se sídlem Týnská 292, Dolní Bukovsko, 
identifikační číslo 650 50 541, za rok 2019, 

2. bere na vědomí 
zprávu dozorčí rady o její činnosti a o výsledcích kontroly hospodaření s majetkem a 
finančními prostředky Sdružení měst a obcí Bukovská voda, se sídlem Týnská 292, Dolní 
Bukovsko, identifikační číslo 650 50 541, v roce 2019. 

 
5. Závěrečný účet DSO Mikroregion Jindřichohradecko za rok 2019 a zpráva o výsledku 
přezkoumání hospodaření - bude předložen na jednání ZMě dne 24. 6. 2020 

 
Materiál uvedl starosta města Ing. Stanislav Mrvka.  
 

Návrh na usnesení:  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. bere na vědomí 
závěrečný účet DSO Mikroregion Jindřichohradecko za rok 2019 

2. bere na vědomí 
zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Jindřichohradecko za rok 2019 
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Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 27 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 320/18Z/2020  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. bere na vědomí 
závěrečný účet DSO Mikroregion Jindřichohradecko za rok 2019 

2. bere na vědomí 
zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Jindřichohradecko za rok 2019 

 
6. Návrh rozpočtového opatření č. 39/2020 - Kanalizace a ČOV v místní části Děbolín - 

návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo 
 
Materiál uvedl uvolněný člen rady města Ing. Bohumil Komínek. 
 
V 16:41 hod opustil jednání ZMě MUDr. L. Žižka. Přítomno 26 členů ZMě. V 16:42 hod se dostavil na 
jednání ZMě MUDr. L. Žižka. Přítomno 27 členů ZMě. V 16:55 hod opustil jednání ZMě Mgr. V. Burian. 
Přítomno 26 členů ZMě. v 16:57 hod se dostavil na jednání ZMě Mgr. V. Burian. Přítomno 27 členů 

ZMě.  
 
K tomuto bodu se vyjádřili: 
Ing. K. Hron – informuje o pracích v místní části Děbolín a promítá prezentaci. 
MUDr. J. Rytíř – doplatek mi přijde vysoký. Měli bychom hlídat veřejné prostředky. Je to navýšení o 
6 mil. Kč. Proč to nebylo v projektu?   
JUDr. T. Vytiska – původně v projektu nebyla komunikace k rozhledně? 

Ing. K. Hron – v původní projektové dokumentaci bylo pouze spravení rýh.  
JUDr. T. Vytiska – kolik stojí samotná komunikace? Na komunikaci by mělo proběhnout samostatné 
výběrové řízení. Je to obcházení výběrových řízení. 
Ing. S. Mrvka – poprosil stavební dozor k poskytnutí informací.  
Stavební dozor – vysvětluje změny položek v rozpočtu. Z prvotních požadavků na vícepráce bylo 
odsouhlaseno cca 60%. Komunikace k rozhledně není jednoduchá technická akce. Pokud by se to 

udělalo zvlášť jako nové výběrové řízení, bylo by to ještě dražší cca o 4 mil. Kč. 
Ing. J. Chalupský – ZMě neodsouhlasilo 40% za vícepráce? Proč? Přece firma musí dělat geologický 
průzkum. Jakým způsobem se stanovuje cena? 
Stavební dozor – v rozpočtu byly schváleny nedostatečné vícepráce. Protlak pod silnicí, v rozpočtu 

bylo nevyhovující pažení. Musí navést hydraulický válec. U silnice se to sváželo, objednali larsen 
štětovnice, to je drahé pažení. Požádali o proplacení, ale nebylo to předem nahlášeno jako vícepráce, 
tak se to neuznalo. Drahá je i položka převoz zeminy (cca 1,5mil. Kč včetně skládkovného). Projektant 

použil jinou částku. Dále se jednalo o podloží a tvrdost hornin atd. 
JUDr. T. Vytiska – není to v souladu, jak by měla vypadat výběrová řízení.  
 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

provedení rozpočtového opatření č. 39/2020 v ORJ 40 takto: 
- Oddíl Pitná voda, odvádění a čištění odpadních vod, položka Děbolín - ČOV a kanalizace - 
zvýšení o částku 6 600 000 Kč, 
- zvýšení financování, položka Změna stavu finančních prostředků o částku 6 600 000 Kč. 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 15 členů ZMě, proti 1 člen ZMě a zdrželo se 11 členů ZMě.  
 
Usnesení číslo: 321/18Z/2020  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
provedení rozpočtového opatření č. 39/2020 v ORJ 40 takto: 
- Oddíl Pitná voda, odvádění a čištění odpadních vod, položka Děbolín - ČOV a kanalizace - 

zvýšení o částku 6 600 000 Kč, 
- zvýšení financování, položka Změna stavu finančních prostředků o částku 6 600 000 Kč. 
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7. Převod pozemku p.č. 294/1 k.ú. Dolní Skrýchov - výběrové řízení 

Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk.  
 

Bc. R. Staněk podává protinávrh:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
nabytí pozemku parc.č. 294/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1498 m2, v k.ú. 
Dolní Skrýchov, obec Jindřichův Hradec, od ČR Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 
1106/19, Nový Hradec Králové, IČ 42196451, do vlastnictví města Jindřichův Hradec, 
Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec, IČ 00246875. 

2. schvaluje 

účast města Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec, IČ 00246875, ve 
výběrovém řízení č. S 100/19, vyhlášeném ČR Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 
1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO 42196451 na prodej pozemku 
p.č. 294/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1498 m2, k.ú. Dolní Skrýchov, obec 
Jindřichův Hradec, dle zveřejněných podmínek výběrového řízení, a to včetně složení kauce ve 
výši 47.500,- Kč. 
Kauce bude hrazena z ORJ 39. 

3. svěřuje 
Radě města Jindřichův Hradec, aby za město Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův 
Hradec, IČO 00246875, stanovila nejvyšší nabídku uchazeče do výběrového řízení na prodej 
pozemku p.č. 294/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1498 m2, k.ú. Dolní 
Skrýchov, obec Jindřichův Hradec, až do výše schváleného rozpočtu ORJ 39. 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém protinávrhu na usnesení. S předloženým 
protinávrhem na usnesení souhlasilo 23 členů ZMě a 4 členové ZMě se zdrželi.  

 
Usnesení číslo: 322/18Z/2020  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
nabytí pozemku parc.č. 294/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1498 m2, v k.ú. 

Dolní Skrýchov, obec Jindřichův Hradec, od ČR Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 
1106/19, Nový Hradec Králové, IČ 42196451, do vlastnictví města Jindřichův Hradec, 

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec, IČ 00246875. 

2. schvaluje 
účast města Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec, IČ 00246875, ve 
výběrovém řízení č. S 100/19, vyhlášeném ČR Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 
1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO 42196451 na prodej pozemku 

p.č. 294/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1498 m2, k.ú. Dolní Skrýchov, obec 
Jindřichův Hradec, dle zveřejněných podmínek výběrového řízení, a to včetně složení kauce ve 
výši 47.500,- Kč. 
Kauce bude hrazena z ORJ 39. 

3. svěřuje 
Radě města Jindřichův Hradec, aby za město Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův 
Hradec, IČO 00246875, stanovila nejvyšší nabídku uchazeče do výběrového řízení na prodej 

pozemku p.č. 294/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1498 m2, k.ú. Dolní 
Skrýchov, obec Jindřichův Hradec, až do výše schváleného rozpočtu ORJ 39. 

 
8. Návrh změny zřizovací listiny - Vzdělávací a kulturní centrum Jindřichův Hradec, 
příspěvková organizace  

 
Materiál uvedl starosta města Ing. Stanislav Mrvka.  

 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
změnu zřizovací listiny subjektu Vzdělávací a kulturní centrum Jindřichův Hradec, příspěvková 
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organizace, se sídlem Klášterská 135, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec, 
identifikační číslo 085 23 495, dle předloženého návrhu. 

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

usnesení souhlasilo 23 členů ZMě a 4 členové ZMě se zdrželi. 
 
Usnesení číslo: 323/18Z/2020  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
změnu zřizovací listiny subjektu Vzdělávací a kulturní centrum Jindřichův Hradec, příspěvková 
organizace, se sídlem Klášterská 135, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec, 
identifikační číslo 085 23 495, dle předloženého návrhu. 

 
9. Odvolání členů Rady města Jindřichův Hradec  
 
Bod jednání uvedla místostarostka města Ing. Magda Blížilová. Předává slovo MUDr. J. Rytířovi, aby 
zdůvodnil svůj požadavek na zařazení tohoto bodu. 
 
MUDr. J. Rytíř – není jednoduché odvolávat starostu a radu města. Impuls byl rozpor mezi ČSSD a 

vystoupení ze strany. Neprobíhala komunikace s naším klubem ze strany vzniklého nového hnutí, ke 
kterému přešla část zastupitelů z ČSSD. Nikdo nebral zřetel na názor našeho klubu ANO. Vše 
vyvrcholilo při sestavování letošního rozpočtu. Ing. J. Mlčák, MBA je dobrý krizový manažer, je 
vhodným kandidátem na post starosty a řízení města zvládne.  
Ing. S. Mrvka – komunikace mohla být jiná, ale bylo to složením jednotlivých subjektů. Problém 
vznikl především v ČSSD. Byli jsme obviněni špatnou komunikací, ale členové ČSSD předkládali 
zastupitelům města nepravdivé informace, cíleně zkreslené informace, o počtech členů za ČSSD, kteří 

vstoupili do hnutí Změna 2020. To není pravda. Byl pokyn od OVV, že musí být změna ve vedení J. 
Hradce. Kolegové za ČSSD splnili své stranické úkoly. Zrušit klub se může pouze většinovým 
hlasováním. 
Ing. P. Blížilová – my jsme psali 4 dopisy, takové jsme měli informace a se Změnou 2020 jsou od 
začátku nejisté informace. Klub ČSSD nemůžeme rozpustit, jelikož jsme pouze 2, a proto založíme 
nový klub.  

MUDr. J. Rytíř – zcela jistě se nechceme zatáhnout do vnitřních sporů ČSSD. Náš klub není 
delegován OVV ČSSD.  
Mgr. O. Pumpr – nové koalici vychází 15 hlasů. Jste si tak pevní v kramflecích, abychom za pár 
měsíců neřešili konflikty mezi ANO a HSR+S. Pokud dnes nezvolíme novou koalici, město bude bez 

vedení?  
Ing. S. Mrvka – já jsem nikdy nedal koaličnímu partnerovi prostor, že se nechci dohodnout. Pokud 
chcete něco řídit, musíte umět jednat s lidmi narovinu.  

MUDr. J. Rytíř – ani vy jste s námi nejednal upřímně. Bavil jste se s námi o tom, že zakládáte nový 
subjekt? Žádná nová koalice ještě nevznikla, ale za nás je lepší než ta stávající.  
Ing. S. Mrvka – každé pondělí byly uskutečněny porady vedení a těch se zúčastnila 1. místostarostka 
Ing. M. Blížilová, a já jsem předpokládal, že má mandát, může rozhodovat a předává informace 
svému klubu. Stejně tak u 2. místostarosty Bc. R. Staňka.  
Ing. J. Chalupský – ze všech stran je slyšet volání po změně, tak chceme umožnit změnu všem 
stranám. Čas ukáže, jak to bude fungovat. 

Mgr. V. Burian – tato situace vznikla v J. Hradci poprvé. Předkládá čísla z výsledku voleb v roce 2018 
a poukazuje na preferenční hlasy jednotlivých zastupitelů. 
Bc. M. Kadeřábek – vstoupil do nové koalice, aby městu pomohl. S Ing. P. Blížilovou plně souhlasím. 
Není mi vůbec příjemné odvolávat starostu, jelikož jsem měl s ním velmi dobrý vztah. 
 
Návrh na usnesení:  

 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. odvolává 

členy Rady města Jindřichův Hradec: 
- Ing. Stanislav Mrvka - starosta města 
- Ing. Magda Blížilová - 1. místostarostka města 
- Bc. Radim Staněk - 2. místostarosta města 

- Ing. Bohumil Komínek - uvolněný člen rady 
- Bc. Miroslav Kadeřábek - člen rady 
- Mgr. Vladislav Burian - člen rady 
- MgA. Sabina Langerová - členka rady 
- PhDr. Jana Burianová - členka rady 
- Ing. Jan Mlčák, MBA - člen rady 
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Ing. M. Blížilová dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 16 členů ZMě, 6 členů ZMě je proti a 5 členů ZMě se zdrželo. 
 
Usnesení číslo: 324/18Z/2020  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. odvolává 
členy Rady města Jindřichův Hradec: 
- Ing. Stanislav Mrvka - starosta města 
- Ing. Magda Blížilová - 1. místostarostka města 
- Bc. Radim Staněk - 2. místostarosta města 
- Ing. Bohumil Komínek - uvolněný člen rady 

- Bc. Miroslav Kadeřábek - člen rady 
- Mgr. Vladislav Burian - člen rady 
- MgA. Sabina Langerová - členka rady 
- PhDr. Jana Burianová - členka rady 
- Ing. Jan Mlčák, MBA - člen rady 

 
Ing. S. Mrvka děkuje za spolupráci.  

 
 

Ing. M. Blížilová vyhlásila 5 minutovou přestávku.  
 
 
10. Schválení volební komise pro volbu starosty, místostarostů a členů Rady města 
Jindřichův Hradec a určení způsobu hlasování  

 
Dále je předkládán návrh na složení volební komise, která bude řídit volbu starosty, místostarostů a 
členů rady města. 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

volební komisi ve složení: 
- Ing. Petra Blížilová - mluvčí 
- Ing. Libor Votava, Ph.D. 
- Mgr. Ondřej Pumpr 

2. schvaluje 

způsob hlasování veřejnou volbou prostřednictvím technického zařízení 
 

Ing. M. Blížilová dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem 
na usnesení souhlasilo 21 členů ZMě a 6 členů ZMě se zdrželo. 
 
Usnesení číslo: 325/18Z/2020  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

volební komisi ve složení: 
- Ing. Petra Blížilová - mluvčí 
- Ing. Libor Votava, Ph.D. 
- Mgr. Ondřej Pumpr 

2. schvaluje 
způsob hlasování veřejnou volbou prostřednictvím technického zařízení 

 

 
11. Volba starosty města Jindřichův Hradec 
 
Mluvčí návrhové komise byla zvolena Ing. Petra Blížilová. Ing. M. Blížilová požádala mluvčího volební 
komise, aby ohlásil návrhy volebních stran na funkci starosty města, a zároveň žádá, aby mluvčí 
volební komise požádal navržené kandidáty o vyjádření, zda souhlasí se svou kandidaturou na 

starostu města.  

 
K tomuto bodu se vyjádřili:  
Ing. P. Blížilová - byl předložen jeden návrh, a to pan Ing. Jan Mlčák, MBA.  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
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1. volí 
starostou města Jindřichův Hradec Ing. Jana Mlčáka, MBA 

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

na usnesení souhlasilo 15 členů ZMě, 2 členové ZMě proti a 10 členů ZMě se zdrželo. 
 

Usnesení číslo: 326/18Z/2020  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. volí 
starostou města Jindřichův Hradec Ing. Jana Mlčáka, MBA 

 

 
12. Stanovení počtu místostarostů a počtu členů Rady města Jindřichův Hradec a určení 
funkcí, pro které budou členové Zastupitelstva města Jindřichův Hradec uvolněni 
 
Ing. J. Mlčák, MBA je pověřen dalším vedením jednání.  
 
K tomuto bodu vystoupili:  

Ing. S. Mrvka – prosím jasnou odpověď na to, že když se tvořila koalice před 2 roky, základní 
problém byl, že nemůže být 3 místostarosta. Teď to nevadí?  

MUDr. J. Rytíř – jednal se o požadavek klubu ANO. 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. revokuje 
usn. č. 5/1Z/2018 ze dne 5. 11. 2018 

2. schvaluje 
3 místostarosty města Jindřichův Hradec 

3. schvaluje 
celkem 7 členů Rady města Jindřichův Hradec 

4. stanovuje 
4 dlouhodobě uvolněné členy Zastupitelstva města Jindřichův Hradec ve funkcích: starosta a 3 

místostarostové 

Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 

návrhem na usnesení souhlasilo 15 členů ZMě, 5 členů ZMě proti a 7 členů ZMě se zdrželo. 
 
Usnesení číslo: 327/18Z/2020  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. revokuje 
usn. č. 5/1Z/2018 ze dne 5. 11. 2018 

2. schvaluje 
3 místostarosty města Jindřichův Hradec 

3. schvaluje 
celkem 7 členů Rady města Jindřichův Hradec 

4. stanovuje 

4 dlouhodobě uvolněné členy Zastupitelstva města Jindřichův Hradec ve funkcích: starosta a 3 
místostarostové 

 
13. Volba místostarostů města Jindřichův Hradec  
 
Materiál uvedl starosta města Ing. Jan Mlčák, MBA. Žádá mluvčího volební komise, aby ohlásil návrhy 

volebních stran na funkci 1. místostarosty města a zároveň žádá, aby mluvčí volební komise požádal 
navržené kandidáty o vyjádření, zda souhlasí se svou kandidaturou na 1. místostarostu města.  
 
K tomuto bodu se vyjádřili: 
Ing. P. Blížilová - byl předložen jeden návrh, a to paní Ing. Magda Blížilová.  
PhDr. J. Burianová – chce se zeptat všech zvolených kandidátů. Proč by měla být místostarostkou 
zrovna ona? 
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Ing. M. Blížilová – domnívám se, že jsem dosavadně ukázala, že jsem na svém místě.  
 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. volí 
1. místostarostkou města Jindřichův Hradec paní Ing. Magdu Blížilovou 

Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 15 členů ZMě, 4 členové ZMě proti, 7 členů ZMě se zdrželo 
a 1 člen ZMě nehlasoval. 
 
Nyní Ing. Jan Mlčák, MBA žádá mluvčího volební komise, aby ohlásil návrhy volebních stran na funkci 
2. místostarosty města a zároveň žádá, aby mluvčí volební komise požádal navržené kandidáty o 

vyjádření, zda souhlasí se svou kandidaturou na 2. místostarostu města.  
 
K tomuto bodu se vyjádřili: 
Ing. P. Blížilová - Byl předložen jeden návrh, a to pan Bc. Radim Staněk.  
PhDr. J. Burianová – proč by měl být místostarostou? 
Bc. R. Staněk – má rozpracované projekty a rád by je dokončil.  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 

2. volí 
2. místostarostou města Jindřichův Hradec pana Bc. Radima Staňka 

Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 15 členů ZMě a 12 členů ZMě se zdrželo. 
 
Nyní Ing. Jan Mlčák, MBA žádá mluvčího volební komise, aby ohlásil návrhy volebních stran na funkci 

3. místostarosty města a zároveň žádá, aby mluvčí volební komise požádal navržené kandidáty o 
vyjádření, zda souhlasí se svou kandidaturou na 3. místostarostu města.  
 
K tomuto bodu se vyjádřili: 
Ing. P. Blížilová - byl předložen jeden návrh, a to pan Bc. Miroslav Kadeřábek.  
PhDr. J. Burianová – co očekává od svého postu na pozici místostarosty? Proč by měl být 

místostarostou? 
Bc. M. Kadeřábek – budu dělat svou práci tak, aby to bylo vždy ve prospěch města J. Hradec.  
Ing. S. Mrvka – hlasuje se o postech a vůbec nevíme, kdo jaké bude mít kompetence.  
MUDr. J. Rytíř – rozdělení kompetencí bude součástí koaliční smlouvy. Na rozdíl od původní koalice, 

tak smlouva bude zveřejněná.  
Ing. S. Mrvka – já jsem žádnou smlouvu nikdy nezatajoval. Kdokoli se mohl podívat a byla 
k dispozici. Zvolení místostarostové říkají, jak budou plnit svou práci a vůbec neví, co budou dělat.  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

3. volí 
3. místostarostou města Jindřichův Hradec pana Bc. Miroslava Kadeřábka 

Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 15 členů ZMě, 6 členů ZMě bylo proti a 6 členů ZMě se 
zdrželo. 
 
Usnesení číslo: 328/18Z/2020 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. volí 
1. místostarostkou města Jindřichův Hradec paní Ing. Magdu Blížilovou 

2. volí 
2. místostarostou města Jindřichův Hradec pana Bc. Radima Staňka 

3. volí 
3. místostarostou města Jindřichův Hradec pana Bc. Miroslava Kadeřábka 

 
14. Volba ostatních členů Rady města Jindřichův Hradec 
 

Materiál uvedl starosta města Ing. Jan Mlčák, MBA. Žádám mluvčího volební komise, aby ohlásil 
návrhy volebních stran na funkce členů rady města a zároveň žádám, aby mluvčí volební komise 
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požádal navržené kandidáty o vyjádření, zda souhlasí se svou kandidaturou na člena rady 
města.  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. volí 
tyto neuvolněné členy Rady města Jindřichův Hradec: 

- MUDr. Jaromíra Kopřivu  
- Ing. Jaroslava Chalupského 
- Miladu Petrů 

 
Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 15 členů ZMě, 5 členů ZMě bylo proti a 7 členů ZMě se 

zdrželo. 
 
Usnesení číslo: 329/18Z/2020  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. volí 
tyto neuvolněné členy Rady města Jindřichův Hradec: 

- MUDr. Jaromíra Kopřivu  
- Ing. Jaroslava Chalupského 

- Miladu Petrů 
 
 

Starosta Ing. Jan Mlčák, MBA vyhlásil 5-ti minutovou přestávku.  
 
 
15. Návrh dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - Civis novus, z.s. 
 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk.  
 

V 18:40 hod opustila jednání ZMě M. Petrů. Přítomno 26 členů ZMě. V 18:42 hod opustil jednání ZMě 
P. Spatzierer a MUDr. J. Rytíř. Přítomno 24 členů ZMě. V 18:46 hod se dostavil na jednání ZMě MUDr. 
J. Rytíř. Přítomno 25 členů ZMě. 
 
K tomuto bodu se vyjádřili: 
Mgr. V. Burian – jelikož jsem nyní v opozici, neznamená to, že budu vše bojkotovat. Budu se 
vyjadřovat stejně jako na radě města.  

 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 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, jehož předmětem je 
poskytnutí dotace na pořádání kulturních akcí dle předloženého návrhu 

Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 21 členů ZMě a 4 členové ZMě se zdrželi. 
 
Usnesení číslo:  330/18Z/2020  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 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, jehož předmětem je 
poskytnutí dotace na pořádání kulturních akcí dle předloženého návrhu 

 

Starosta Ing. J. Mlčák, MBA vyhlásil 30-ti minutovou přestávku.  
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16. Rozpočtová opatření schválená radou města 
 
Materiál uvedla místostarostka města Ing. Magda Blížilová.  
 

V 19:19 hod opustil jednání Mgr. V. Burian a Mgr.V. Prokýšek. Přítomno 25 členů ZMě.  
 

Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. bere na vědomí 
- rozpočtová opatření č. 32, 34, 35, 36, 37/2020, která schválila Rada města Jindřichův 
Hradec. 

Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 24 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo:  331/18Z/2020  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. bere na vědomí 

- rozpočtová opatření č. 32, 34, 35, 36, 37/2020, která schválila Rada města Jindřichův 

Hradec. 

 
17. Žádost BASKET Jindřichův Hradec, z. s. o poskytnutí finanční dotace na individuální účel 
v oblasti sportu 
 
Materiál uvedla místostarostka města Ing. Magda Blížilová.  
 

V 19:25 hod opustil jednání ZMě JUDr. T. Vytiska. Přítomno 23 členů ZMě.  
 
K tomuto bodu se vyjádřili: 
MUDr. L. Žižka – oznámil střet zájmů.  
Ing. L. Votava, Ph.D. – z jakého důvodu byl postup do vyšší soutěže?  
MUDr. L. Žižka – jedná se o juniorskou soutěž.  

Ing. S. Mrvka – RMě schválila doporučení. Basket dělá městu jméno. Chtěl by se zeptat paní 
místostarostky, že dříve měla s tímto materiálem problém, jak bude nyní hlasovat, zda se novou 
koalicí mění situace?  

Ing. M. Blížilová – změnila se situace. Podpořím to.  
 
Návrh na usnesení:  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

poskytnutí finanční dotace na individuální účel v oblasti sportu organizaci BASKET Jindřichův 
Hradec, z. s., IČ: 06468641, U Stadionu 1137/II, 37701 Jindřichův Hradec ve výši 500 tis. Kč 
účelově určené na částečné pokrytí nákladů spojených se sportovní činností juniorských 
družstev kategorie U19 v roce 2020 

2. schvaluje 

rozpočtové opatření č. 38/2020 takto: 
- ve výdajové části rozpočtu v ORJ 14 – Odbor školství, v oddíle Ostatní výdaje ve školství 
snížit položku Dotační program na podporu sportu o částku 500 000,- Kč 
- ve výdajové části rozpočtu v ORJ 14 - Odbor školství, v oddíle Ostatní výdaje ve školství 
zařadit položku Dotace Basket Jindřichův Hradec z. s. ve výši 500 000,- Kč 

3. schvaluje 

uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 
135/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 00246875 a BASKET Jindřichův Hradec z. s., U Stadionu 
1137/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 064 68 641 dle předloženého návrhu 

Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 23 členů ZMě a 1 člen ZMě nehlasoval. 
 
Usnesení číslo:  332/18Z/2020  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 
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1. schvaluje 
poskytnutí finanční dotace na individuální účel v oblasti sportu organizaci BASKET Jindřichův 
Hradec, z. s., IČ: 06468641, U Stadionu 1137/II, 37701 Jindřichův Hradec ve výši 500 tis. Kč 
účelově určené na částečné pokrytí nákladů spojených se sportovní činností juniorských 

družstev kategorie U19 v roce 2020 

2. schvaluje 

rozpočtové opatření č. 38/2020 takto: 
- ve výdajové části rozpočtu v ORJ 14 – Odbor školství, v oddíle Ostatní výdaje ve školství 
snížit položku Dotační program na podporu sportu o částku 500 000,- Kč 
- ve výdajové části rozpočtu v ORJ 14 - Odbor školství, v oddíle Ostatní výdaje ve školství 
zařadit položku Dotace Basket Jindřichův Hradec z. s. ve výši 500 000,- Kč 

3. schvaluje 

uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 
135/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 00246875 a BASKET Jindřichův Hradec z. s., U Stadionu 
1137/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 064 68 641 dle předloženého návrhu 

 
18. Poskytnutí finančních dotací v rámci Dotačního programu města Jindřichův Hradec na 

podporu sociální oblasti v roce 2020 
 
Materiál uvedla místostarostka města Ing. Magda Blížilová.  

 
V 19:28 hod se dostavil na jednání ZMě JUDr. T. Vytiska. Přítomno 24 členů ZMě.  
 
K tomuto bodu se vyjádřili: 
Ing. S. Mrvka – tento dotační program podpořím v plném rozsahu – podpora Strakonické kotvy, 
děkuji dětskému oddělení Nemocnice Jindřichův Hradec. Táže se paní místostarostky, co udělá pro to, 
aby se nezrušilo toto středisko?  

Ing. M. Blížilová – tuto informaci slyší poprvé, nemůžu reagovat.  
 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

poskytnutí finančních dotací z ORJ 28 - Odbor sociálních věcí z Dotačního programu města 
Jindřichův Hradec na podporu sociální oblasti v roce 2020 ve výši dle předloženého návrhu 

uvedeného v příloze č. 1 žadatelům , u nichž požadovaná částka přesahuje 50 tis. Kč. 

2. schvaluje 
poskytnutí finančních dotací z ORJ 28 – Odbor sociálních věcí z Dotačního programu města 
Jindřichův Hradec na podporu sociální oblasti v roce 2020 ve výši dle předloženého návrhu 
uvedeného v příloze č. 2 žadatelům, kteří nesplnili kritéria dotačního programu, s přihlédnutím 

k současné situaci se zavedením nouzového stavu v souvislosti s pandemií COVID 19 a 
požaduje předložit Zastupitelstvu města k rozhodnutím 

3. ukládá 
odboru sociálních věcí s žadateli sepsat příslušné smlouvy 

Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 22 členů ZMě, 1 člen ZMě se zdržel a 1 člen ZMě nehlasoval. 
 

Usnesení číslo:  333/18Z/2020  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
poskytnutí finančních dotací z ORJ 28 - Odbor sociálních věcí z Dotačního programu města 
Jindřichův Hradec na podporu sociální oblasti v roce 2020 ve výši dle předloženého návrhu 
uvedeného v příloze č. 1 žadatelům , u nichž požadovaná částka přesahuje 50 tis. Kč. 

2. schvaluje 
poskytnutí finančních dotací z ORJ 28 – Odbor sociálních věcí z Dotačního programu města 
Jindřichův Hradec na podporu sociální oblasti v roce 2020 ve výši dle předloženého návrhu 
uvedeného v příloze č. 2 žadatelům, kteří nesplnili kritéria dotačního programu, s přihlédnutím 
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k současné situaci se zavedením nouzového stavu v souvislosti s pandemií COVID 19 a 
požaduje předložit Zastupitelstvu města k rozhodnutím 

3. ukládá 

odboru sociálních věcí s žadateli sepsat příslušné smlouvy 

 
19. Rozpočtový závazek na rok 2021 - PD - Chodník Dolní Radouň 3. etapa 
 

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

1. schvaluje 

financování zakázky PD - Chodník Dolní Radouň 3. etapa z rozpočtu města v roce 2021 v 
částce cca 300 tis. Kč. 

Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 23 členů ZMě a 1 člen ZMě se zdržel. 
 
Usnesení číslo:  334/18Z/2020  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

financování zakázky PD - Chodník Dolní Radouň 3. etapa z rozpočtu města v roce 2021 v 
částce cca 300 tis. Kč. 

 
20. Poskytnutí finanční dotace na podporu obnovy kulturního dědictví z rozpočtu města 
Jindřichův Hradec na rok 2020 

 
Materiál uvedla místostarostka města Ing. Magda Blížilová.  

 
K tomuto bodu se vyjádřili: 
Ing. B. Komínek – chtěl by poprosit, že až se bude připravovat další rok, tak aby tento dotační titul 
byl nadále podpořen, aby se dále hlásili vlastníci památek a domy byly udržované a opravené. 

 
Návrh na usnesení:  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
poskytnutí finanční dotace paní   Praha 10 na 
opravu čelní fasády domu  v ulici ve výši 126 tis. Kč. 

2. schvaluje 
poskytnutí finanční dotace paní , , Jindřichův Hradec na 

obnovu střechy domu  v ulici ve výši 226 tis. Kč. 

3. schvaluje 
uzavření smluv o poskytnutí dotace dle schváleného vzoru s příjemci dotace dle bodů 1 a 2. 

Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 24 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo:  335/18Z/2020  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
poskytnutí finanční dotace paní , , Praha 10 na 
opravu čelní fasády domu  v ulici ve výši 126 tis. Kč. 

2. schvaluje 

poskytnutí finanční dotace paní  Jindřichův Hradec na 
obnovu střechy domu  v ulici  ve výši 226 tis. Kč. 
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3. schvaluje 
uzavření smluv o poskytnutí dotace dle schváleného vzoru s příjemci dotace dle bodů 1 a 2. 

21. Rekonstrukce MK Radouňka – Ke Mlýnu - návrh smlouvy o budoucí směnné smlouvě – 

 
Materiál uvedla místostarostka města Ing. Magda Blížilová.  

 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
přijetí záměru směnit část pozemku p.č. 89/3, trvalý travní porost, o výměře cca 5m2 ve 

vlastnictví města Jindřichův Hradec, za část pozemku p.č. 93/59, ostatní plocha, o výměře cca 
5m2 ve vlastnictví pana , bytem , Radouňka - Jindřichův Hradec, k.ú. 
Radouňka, za těchto podmínek: 
- směna pozemků bude provedena bez dalšího finančního vyrovnání, 
- směnované části pozemků budou zaměřeny geometrickým plánem po dokončení stavby 
„Rekonstrukce MK Radouňka – Ke Mlýnu“, 
- v pozemku p.č. 89/3 je umístěno podzemní vedení NN,  

- trvalá změna poměrů, kdy by nebylo možné požadovat platné uzavření směnné smlouvy, 

např. neprovedení stavby „Rekonstrukce MK Radouňka – Ke Mlýnu“ je důvodem k ukončení 
platnosti směnné smlouvy. 

Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 22 členů ZMě a 2 členové se zdrželi. 
 
Usnesení číslo:  336/18Z/2020  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
přijetí záměru směnit část pozemku p.č. 89/3, trvalý travní porost, o výměře cca 5m2 ve 
vlastnictví města Jindřichův Hradec, za část pozemku p.č. 93/59, ostatní plocha, o výměře cca 
5m2 ve vlastnictví pana , bytem , Radouňka - Jindřichův Hradec, k.ú. 

Radouňka, za těchto podmínek: 
- směna pozemků bude provedena bez dalšího finančního vyrovnání, 
- směnované části pozemků budou zaměřeny geometrickým plánem po dokončení stavby 
„Rekonstrukce MK Radouňka – Ke Mlýnu“, 

- v pozemku p.č. 89/3 je umístěno podzemní vedení NN,  
- trvalá změna poměrů, kdy by nebylo možné požadovat platné uzavření směnné smlouvy, 
např. neprovedení stavby „Rekonstrukce MK Radouňka – Ke Mlýnu“ je důvodem k ukončení 

platnosti směnné smlouvy. 

 
22. Husovy sady - možnosti dalšího postupu 
 
Starosta Ing. J. Mlčák, MBA dává návrh pro odložení materiálu.  
 
K tomuto bodu se vyjádřili: 
Ing. S. Mrvka – v jednacím řádu nic takového není, pokud byl program jednání zastupitelstva 

schválen, měl by se materiál začít projednávat a pak případně odložit.  
 
Ing. Jan Mlčák vyhlásil 5-ti minutovou přestávku.  
 
MUDr. J. Rytíř – podává pozměňovací návrh.  

 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

odložení projednávání bodu Husovy sady - možnosti dalšího postupu. 
 
Ing. Jan Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém pozměňovacím návrhu na usnesení. S 
předloženým návrhem na usnesení souhlasilo 14 členů ZMě, proti 3 členové ZMě, 6 členů 
ZMě se zdrželo a 1 člen nehlasoval.  
 
Usnesení číslo: 337/18Z/2020  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
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1. schvaluje 
odložení projednávání bodu Husovy sady - možnosti dalšího postupu. 

 
23. Návrh na převod infrastruktury - ZTV pro výstavbu rodinných domů v Horním Žďáře – 
realizace 
 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk.  

Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

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

, Jindřichův Hradec (jako dárcem), dle předloženého návrhu. 

Ing. Jan Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 24 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo:  338/18Z/2020  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

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

, Jindřichův Hradec (jako dárcem), dle předloženého návrhu. 

 
24. Žádost o odkup inženýrských sítí, komunikace a pozemku (PEDAG s.r.o.) 
 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk.  

 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření budoucí kupní smlouvy mezi městem Jindřichův Hradec, IČ 00246875, se sídlem 

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec (jako budoucí kupující) a společností PEDAG s.r.o., IČ 
28115121, se sídlem Nekrasín 8, 378 42 Jarošov nad Nežárkou(jako budoucí prodávající), dle 

předloženého návrhu. 

Ing. Jan Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 23 členů ZMě a 1 člen ZMě se zdržel. 
 
Usnesení číslo:  339/18Z/2020  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření budoucí kupní smlouvy mezi městem Jindřichův Hradec, IČ 00246875, se sídlem 
Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec (jako budoucí kupující) a společností PEDAG s.r.o., IČ 
28115121, se sídlem Nekrasín 8, 378 42 Jarošov nad Nežárkou(jako budoucí prodávající), dle 
předloženého návrhu. 

 
25. Prodej hrobky č. 50 - realizace 

 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk.  
 
K tomuto bodu se vyjádřili: 
Bc. R. Staněk – hlásí střet zájmů. 

 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
prodej hrobky č. 50, v odd. XXVI. umístěné na městském hřbitově v Jindřichově Hradci, za 
kupní cenu 3 611,-- Kč paní , bytem , 377 01 Jindřichův 
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Hradec.  
Veškeré náklady se smlouvou spojené uhradí kupující. 
Kupní smlouva bude uzavřena dle předloženého návrhu. 

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

Usnesení číslo:  340/18Z/2020  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
prodej hrobky č. 50, v odd. XXVI. umístěné na městském hřbitově v Jindřichově Hradci, za 
kupní cenu 3 611,-- Kč paní , bytem , 377 01 Jindřichův 

Hradec.  
Veškeré náklady se smlouvou spojené uhradí kupující. 
Kupní smlouva bude uzavřena dle předloženého návrhu. 

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

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

1. schvaluje 
prodej nově vzniklého pozemku p. č. 1788/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 55 

m2, odděleného GP č. 486-63/2019 z pozemku p. č. 1788, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
obec Jindřichův Hradec, k. ú. Dolní Radouň, do podílového spoluvlastnictví panu 

 bytem I, Jindřichův Hradec ve výši podílu ½ , , bytem
, Ledenice ve výši podílu 1/6,  bytem , Ledenice 

ve výši podílu 1/6 a , bytem , Ledenice ve výši podílu 1/6, za 
celkovou kupní cenu 16 610,-- Kč. 

Kupní smlouva bude uzavřena dle schváleného vzoru. 

Ing. Jan Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 24 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo:  341/18Z/2020  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

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

, bytem , Jindřichův Hradec ve výši podílu ½ , , bytem 
, Ledenice ve výši podílu 1/6, , bytem , Ledenice 

ve výši podílu 1/6 a , bytem , Ledenice ve výši podílu 1/6, za 

celkovou kupní cenu 16 610,-- Kč. 
Kupní smlouva bude uzavřena dle schváleného vzoru. 

 
27. Prodej části pozemku p.č. 3890/171, obec i k.ú. J. Hradec - realizace záměru 
 

Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk.  
 

V 20:04 hod opustil jednání ZMě MUDr. L. Žižka. Přítomno 23 členů ZMě.  
 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
prodej pozemku 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 , trvale bytem , Jindřichův Hradec za celkovou 
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kupní cenu 47 508,-- Kč. 
Smlouva bude uzavřena dle schváleného vzoru. 

Ing. Jan Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 

návrhem na usnesení souhlasilo 23 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo:  342/18Z/2020  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
prodej pozemku 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 , trvale bytem  Jindřichův Hradec za celkovou 

kupní cenu 47 508,-- Kč. 
Smlouva bude uzavřena dle schváleného vzoru. 

 
28. Nabídka ke koupi p.č. 3598/14 a p.č. 3601/3 k.ú. J.Hradec – realizace 
 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk.  
 

V 20:07 hod se dostavil na jednání ZMě MUDr. L. Žižka. Přítomno 24 členů ZMě.  

 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření kupní smlouvy na odkoupení pozemků p.č. 3598/14, orná půda, o výměře 7065 m2 a 
p.č. 3601/3, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 864 m2, obec i k.ú. Jindřichův Hradec, 

mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec (jako kupujícím) a paní 
,  (jako prodávajícím), za celkovou kupní cenu 230.000,- 

Kč. 
Kupní smlouva bude uzavřena dle předloženého návrhu. 
Kupní cena bude hrazena z ORJ 39. 

Ing. Jan Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 

návrhem na usnesení souhlasilo 24 členů ZMě. 
 

Usnesení číslo:  343/18Z/2020  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření kupní smlouvy na odkoupení pozemků p.č. 3598/14, orná půda, o výměře 7065 m2 a 
p.č. 3601/3, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 864 m2, obec i k.ú. Jindřichův Hradec, 

mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec (jako kupujícím) a paní 
, (jako prodávajícím), za celkovou kupní cenu 230.000,- 

Kč. 
Kupní smlouva bude uzavřena dle předloženého návrhu. 
Kupní cena bude hrazena z ORJ 39. 

 
29. 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 - realizace 

 

Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk.  
 
V 20:13 hod opustil jednání ZMě JUDr. T. Vytiska. Přítomno 23 členů ZMě. 
 
Návrh na usnesení:  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření Smlouvy o budoucí směnné smlouvě a Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec, IČ 246875 
(jako budoucím zcizitelem a budoucím přejímatelem či budoucím oprávněným) a společností 
A+R s.r.o., Počernická 257, Radonice, IČ 26746000 (jako budoucím zcizitelem a budoucím 
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přejímatelem či budoucím povinným) a společností C+R Projekt s.r.o., Počernická 257, 
Radonice, IČ 45805156 (jako budoucím povinným), dle předloženého návrhu. 

Ing. Jan Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 

návrhem na usnesení souhlasilo 23 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 344/18Z/2020  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření Smlouvy o budoucí směnné smlouvě a Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec, IČ 246875 
(jako budoucím zcizitelem a budoucím přejímatelem či budoucím oprávněným) a společností 

A+R s.r.o., Počernická 257, Radonice, IČ 26746000 (jako budoucím zcizitelem a budoucím 
přejímatelem či budoucím povinným) a společností C+R Projekt s.r.o., Počernická 257, 
Radonice, IČ 45805156 (jako budoucím povinným), dle předloženého návrhu. 

 
30. Prodej pozemku p. č. 668/2 v k. ú. Matná - záměr 
 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk.  

 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. neschvaluje 
přijetí záměru prodat pozemek p. č. 668/2, zahrada, o výměře 50 m2, obec Jindřichův Hradec, 
k. ú. Matná 

Ing. Jan Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 20 členů ZMě a 3 členové ZMě se zdrželi. 
 
Usnesení číslo:  345/18Z/2020  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. neschvaluje 
přijetí záměru prodat pozemek p. č. 668/2, zahrada, o výměře 50 m2, obec Jindřichův Hradec, 
k. ú. Matná 

 
31. Prodej pozemků p.č. 1858/1 a části p.č. 252/1 v k.ú. Dolní Radouň - záměr 
 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk.  
 

Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
záměr prodat pozemek p.č. 1858/1, vodní plocha, o výměře 339 m2 a část pozemku p.č. 
252/1, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře cca 47 m2, v obci Jindřichův Hradec, k.ú. 
Dolní Radouň, panu , , Jindřichův Hradec za těchto podmínek:  

- za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem 
- na částech pozemků se nachází stavba náhonu a kamenných zdí ve vlastnictví žadatele 
- předmětná část p.č. 252/1 bude zaměřena geometrickým plánem 
- upozorňujeme, že přes část pozemku p.č. 1858/1 vede nadzemní vedení VN 

- na pozemky je uzavřena pachtovní smlouva s žadatelem  
- 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. Jan Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 

návrhem na usnesení souhlasilo 23 členů ZMě. 
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Usnesení číslo:  346/18Z/2020  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

záměr prodat pozemek p.č. 1858/1, vodní plocha, o výměře 339 m2 a část pozemku p.č. 
252/1, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře cca 47 m2, v obci Jindřichův Hradec, k.ú. 

Dolní Radouň, panu  , Jindřichův Hradec za těchto podmínek:  
- za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem 
- na částech pozemků se nachází stavba náhonu a kamenných zdí ve vlastnictví žadatele 
- předmětná část p.č. 252/1 bude zaměřena geometrickým plánem 
- upozorňujeme, že přes část pozemku p.č. 1858/1 vede nadzemní vedení VN 
- na pozemky je uzavřena pachtovní smlouva s žadatelem  

- 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 

 
32. Prominutí části nájemného z parkoviště Poliklinika - Služby města Jindřichův Hradec 
s.r.o. 
 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk.  
 
Návrh na usnesení:  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

prominutí úhrady poměrné části nájemného společnosti Služby města Jindřichův Hradec s.r.o., 
Jiráskovo předměstí 1007/III, J. Hradec, IČ 26043335, z parkoviště Poliklinika ve výši 38 
723,- Kč bez DPH (46 854,83 Kč vč. DPH) z důvodu znemožnění provozu na tomto parkovišti 
vlivem rekonstrukce Václavské ulice. 

Ing. Jan Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 21 členů ZMě a 2 členové ZMě se zdrželi. 
 

Usnesení číslo:  347/18Z/2020  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

prominutí úhrady poměrné části nájemného společnosti Služby města Jindřichův Hradec s.r.o., 
Jiráskovo předměstí 1007/III, J. Hradec, IČ 26043335, z parkoviště Poliklinika ve výši 38 
723,- Kč bez DPH (46 854,83 Kč vč. DPH) z důvodu znemožnění provozu na tomto parkovišti 
vlivem rekonstrukce Václavské ulice. 

 

33. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva města Jindřichův Hradec přijatých ve druhém 
pololetí roku 2019 

Materiál uvedla místostarostka města Ing. Magda Blížilová.  
 
V 20:23 hod opustil jednání Mgr. O. Pumpr. Přítomno 22 členů ZMě. 

 
Návrh na usnesení:  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. bere na vědomí 

zprávu o plnění přijatých usnesení Zastupitelstva města Jindřichův Hradec ve druhém pololetí 
roku 2019 

Ing. Jan Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 22 členů ZMě a 1 člen ZMě nehlasoval. 
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Usnesení číslo:  348/18Z/2020  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. bere na vědomí 

zprávu o plnění přijatých usnesení Zastupitelstva města Jindřichův Hradec ve druhém pololetí 
roku 2019 

 

Starosta Ing. J. Mlčák, MBA vyhlásil 15-ti minutovou přestávku.  

 
34. Diskuze + interpelace členů ZMě 
 
V diskuzi vystoupili:  

Ing. B. Komínek – děkuje vedoucím odborům a zaměstnancům úřadu. A děkuji bývalému starostovi 
Ing. S. Mrvkovi za dosavadní spolupráci. 
PhDr. J. Burianová – ptá se současného starosty, co očekává od postu starosty.  
Ing. J. Mlčák, MBA – chce pokračovat v dobré práci pro město a seznámit se s chodem úřadu. 
Nechce vytvářet překážky a chce dobrou spolupráci. Je rodák z Jindřichova Hradce. 
Bc. M. Kadeřábek – děkuje za spolupráci a věří, že bude i nadále pokračovat. 

 
 
 
35. Závěr 

                                                                                                                                    
18. zasedání Zastupitelstva města J. Hradec bylo skončeno v 20:45 hodin. 
 

 
 
 
 
                                                                                      Ing. Jan Mlčák, MBA 
                                                                                            starosta města 
 

 
 
Ověřovatelé:   JUDr. Tomeš Vytiska             …………………………… 
  

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

 
 
  MUDr. Libor Žižka      …………………………… 
 
                      datum ověření zápisu                                        .………………………….. 
 
 

 
 
Zapsala: I. Korandová 
V Jindřichově Hradci dne 24. června 2020 




