
 1 

  ZZ   ÁÁ   PP   II   SS   
 

z  1 9 .  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  

5 .  s r p n a  2 0 2 0  
v divadelním sále Kulturního domu Střelnice v 16.00 hod. 

 
 
1. Zahájení 
 
Zasedání zahájil starosta města Ing. Jan Mlčák, MBA. 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. Jan Mlčák, MBA.  
 

K tomuto bodu se vyjádřili: 
 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
návrhovou komisi ve složení: 

doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc. - mluvčí 
MUDr. Tomáš Vyhlídka 
MUDr. Libor Žižka 
 

ověřovatele zápisu ve složení: 
MgA. Sabina Langerová 

MUDr. Jakub Rytíř 

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: 349/19Z/2020  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

návrhovou komisi ve složení: 
doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc. - mluvčí 
MUDr. Tomáš Vyhlídka 
MUDr. Libor Žižka 
 

ověřovatele zápisu ve složení: 

MgA. Sabina Langerová 
MUDr. Jakub Rytíř 

 

3. Schválení předloženého programu 
 

Materiál uvedl starosta města Ing. Jan Mlčák, MBA.  
 
K tomuto bodu se vyjádřili: 
Ing. S. Mrvka – navrhuje trvale zařadit do programu ZMě bod č. 4 - Zprávu o jednání rady města. 
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Některé body byly projednány v RMě a není jasné, čeho se týkají. K některým bodům je potřeba 
diskutovat. Na JčK jsou 2 body – seznámení s plněním úkolů ZMě a seznámení s plněním úkolů RMě. 
Navrhuji doplnit usnesení:  
 

ukládá 
 radě města trvale doplnit do programu jednání zastupitelstva jako bod č. 4 Zprávu o  jednání 

 rady města. 
 
Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém protinávrhu na usnesení.  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

1. schvaluje 
předložený program jednání. 

 
2. ukládá 

radě města trvale doplnit do programu jednání zastupitelstva jako bod č. 4 Zprávu o jednání 
rady města. 

 

S předloženým protinávrhem na usnesení souhlasilo 12 členů ZMě, proti 1 člen ZMě a 11 
členů ZMě se zdrželo. 

 

Protinávrh nebyl přijat.  
 

Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
předložený program jednání 

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

návrhem na usnesení souhlasilo 16 členů ZMě, 7 členů ZMě se zdrželo a 1 člen ZMě 
nehlasoval. 
 

Usnesení číslo: 350/19Z/2020  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

předložený program jednání 

 

4. Návrh na doplnění člena dozorčí rady - Služby města Jindřichův Hradec s.r.o. 
 
Materiál uvedl starosta města Ing. Jan Mlčák, MBA.  
 

Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. volí 
Ing. Petru Blížilovou, , bytem  377 01 Jindřichův 
Hradec, do funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Služby města Jindřichův Hradec 

s.r.o., se sídlem Jiráskovo předměstí 1007, Jindřichův Hradec III, 377 01 Jindřichův Hradec, 
identifikační číslo 260 43 335 

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

návrhem na usnesení souhlasilo 17 členů ZMě a 7 členů ZMě se zdrželo. 
 
Usnesení číslo: 351/19Z/2020  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. volí 

Ing. Petru Blížilovou, , bytem , 377 01 Jindřichův Hradec, 
do funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Služby města Jindřichův Hradec s.r.o., se 
sídlem Jiráskovo předměstí 1007, Jindřichův Hradec III, 377 01 Jindřichův Hradec, 
identifikační číslo 260 43 335 
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5. Nakládání s komunálním odpadem v Jindřichově Hradci v letech 2021-2025 - financování 
zakázky v letech 2021-2025 - změna usnesení č. 299/16Z/2020 

 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk. 
 
K tomuto bodu se vyjádřili: 
JUDr. T. Vytiska – kolik bylo nabídek, které město dostalo? Uchazeč, který je vybrán, kalkuluje 

s cenami, které jsou nastaveny na 5 let dopředu. To není klasická zakázka, kde je inflační doložka. 
Něco se má dopředu schválit, aniž by se vědělo, jaký bude vývoj.  
Bc. R. Staněk – celkem jsme dostali 2 nabídky.  
Doc. RNDr. J. Pokorný, CSc. – proč to neobstarávají SMJH?  
Ing. J. Mlčák, MBA – nepodařilo se nastavit takové podmínky, které by konkurovaly současné firmě.  
 

Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. mění 
usnesení č. 299/16Z/2020 ze dne 29. 4. 2020, které bude nově znít 
 
schvaluje 

financování zakázky Nakládání s komunálním odpadem v Jindřichově Hradci v letech 2021-

2025 z rozpočtu města v letech 2021-2025 v částce cca 74 000 000 Kč + příslušná sazba DPH 

Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 20 členů ZMě a 4 členové ZMě se zdrželi. 
 
Usnesení číslo: 352/19Z/2020  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. mění 

usnesení č. 299/16Z/2020 ze dne 29. 4. 2020, které bude nově znít 
 
schvaluje 
financování zakázky Nakládání s komunálním odpadem v Jindřichově Hradci v letech 2021-

2025 z rozpočtu města v letech 2021-2025 v částce cca 74 000 000 Kč + příslušná sazba DPH 

 
6. Svěření úkolů v samostatné působnosti města jednotlivým místostarostům 

 
Materiál uvedl starosta města Ing. Jan Mlčák, MBA.  
 
Návrh na usnesení:  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

svěření úkolů v samostatné působnosti města Jindřichův Hradec jednotlivým místostarostům 
takto: 
Ing. Magda Blížilová – zajištění a koordinace úkolů v oblasti sociálních věcí, školství, mládeže 
a tělovýchovy, správy a nakládání s bytovým fondem města 
Bc. Radim Staněk – zajištění a koordinace úkolů v oblasti správy a nakládání s nemovitým 

majetkem města, územního plánu města, kultury a životního prostředí 
Bc. Miroslav Kadeřábek - zajištění a koordinace činností v oblasti rozvoje města, investiční 
činnosti a dopravní obslužnosti 

2. schvaluje 

zastupování starosty města a 1. místostarostky při jejich současné krátkodobé nepřítomnosti 
ve věcech podepisování smluvních dokumentů města 2. místostarostou Bc. Radimem Staňkem 

3. pověřuje 
3. místostarostu města Jindřichův Hradec Bc. Miroslava Kadeřábka k podepisování dokumentů 
města vztahujících se ke svěřené působnosti s výjimkou smluvních dokumentů města 

Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 21 členů ZMě a 3 členové ZMě se zdrželi. 
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Usnesení číslo: 353/19Z/2020  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

svěření úkolů v samostatné působnosti města Jindřichův Hradec jednotlivým místostarostům 
takto: 

Ing. Magda Blížilová – zajištění a koordinace úkolů v oblasti sociálních věcí, školství, mládeže 
a tělovýchovy, správy a nakládání s bytovým fondem města 
Bc. Radim Staněk – zajištění a koordinace úkolů v oblasti správy a nakládání s nemovitým 
majetkem města, územního plánu města, kultury a životního prostředí 
Bc. Miroslav Kadeřábek - zajištění a koordinace činností v oblasti rozvoje města, investiční 
činnosti a dopravní obslužnosti 

2. schvaluje 
zastupování starosty města a 1. místostarostky při jejich současné krátkodobé nepřítomnosti 
ve věcech podepisování smluvních dokumentů města 2. místostarostou Bc. Radimem Staňkem 

3. pověřuje 
3. místostarostu města Jindřichův Hradec Bc. Miroslava Kadeřábka k podepisování dokumentů 
města vztahujících se ke svěřené působnosti s výjimkou smluvních dokumentů města 

 
7. Změny v personálním obsazení výborů Zastupitelstva města Jindřichův Hradec  

 
Materiál uvedl starosta města Ing. Jan Mlčák, MBA.  
 
K tomuto bodu se vyjádřili: 
Ing. S. Mrvka – v komisích nevychází poměrové zastoupení. Navrhuji protinávrh u bodu č. 6, aby 
místo Bc. M. Urbance byl zvolen R. Kvitský.  
Ing. J. Chalupský – myslíte to vážně, že R. Kvitský by měl být ve finančním výboru? 
Mgr. V. Burian – není to nic osobního. Ale obsahově není vhodné, aby M. Petrů zůstala jako členka 

kontrolního výboru, když je členkou RMě. Kontrolovala by sama sebe. Neměl by být členem nikdo 
z RMě.  
M. Petrů – bylo tady nepsané pravidlo, že předsedou kontrolního výboru by měl být člen opozice. A 
být jen členem, není nic proti ničemu.  
Mgr. V. Burian – máte na kandidátce 27 lidí, tak si myslím, že by neměl být problém zvolit někoho 
jiného. 

JUDr. T. Vytiska – ztotožňuje se s názorem Mgr. V. Buriana. Člen kontrolního výboru má ověřovat, 
zda plnění rady je správná. Je to nelogické.  
M. Petrů – zákon to umožňuje. Byla jsem jmenována naší skupinou.  
Mgr. V. Burian – neřekl jsem, že to je nezákonné. Když jste se tak dohodli, dobře. Respektuji názor. 
 
Hlasování o protinávrhu:  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. odvolává 

paní Miladu Petrů z funkce předsedy kontrolního výboru Zastupitelstva města Jindřichův 
Hradec s tím, že členství ve výboru tímto není dotčeno 

2. volí 
JUDr. Tomeše Vytisku předsedou kontrolního výboru Zastupitelstva města Jindřichův Hradec 

3. odvolává 

Bc. Karla Zábrodského z funkce člena kontrolního výboru Zastupitelstva města Jindřichův 

Hradec 

4. volí 
Jiřího Pravdu členem kontrolního výboru Zastupitelstva města Jindřichův Hradec 

5. odvolává 
Jiřího Pravdu z funkce člena finančního výboru Zastupitelstva města Jindřichův Hradec 

6. volí 
Radima Kvitského členem finančního výboru Zastupitelstva města Jindřichův Hradec 



 5 

7. odvolává 
Radka Havlína z funkce člena výboru pro územní plán Zastupitelstva města Jindřichův Hradec 

8. volí 

Petra Spatzierera členem výboru pro územní plán Zastupitelstva města Jindřichův Hradec 

9. odvolává 
Ing. Jana Mlčáka, MBA z funkce předsedy výboru pro rozvoj města Zastupitelstva města 

Jindřichův Hradec s tím, že členství ve výboru tímto není dotčeno 

10. volí 
Ing. Jaroslava Chalupského předsedou výboru pro rozvoj města Zastupitelstva města 
Jindřichův Hradec 

Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém protinávrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 12 členů ZMě, 3 členové byli proti, 8 členů ZMě se zdrželo, 

a 1 člen nehlasoval.  
 

Protinávrh nebyl přijat.  
 

Návrh na usnesení:  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. odvolává 
paní Miladu Petrů z funkce předsedy kontrolního výboru Zastupitelstva města Jindřichův 
Hradec s tím, že členství ve výboru tímto není dotčeno 

2. volí 
JUDr. Tomeše Vytisku předsedou kontrolního výboru Zastupitelstva města Jindřichův Hradec 

3. odvolává 
Bc. Karla Zábrodského z funkce člena kontrolního výboru Zastupitelstva města Jindřichův 
Hradec 

4. volí 
Jiřího Pravdu členem kontrolního výboru Zastupitelstva města Jindřichův Hradec 

5. odvolává 

Jiřího Pravdu z funkce člena finančního výboru Zastupitelstva města Jindřichův Hradec 

6. volí 
Bc. Milana Urbance členem finančního výboru Zastupitelstva města Jindřichův Hradec 

7. odvolává 
Radka Havlína z funkce člena výboru pro územní plán Zastupitelstva města Jindřichův Hradec 

8. volí 
Petra Spatzierera členem výboru pro územní plán Zastupitelstva města Jindřichův Hradec 

9. odvolává 
Ing. Jana Mlčáka, MBA z funkce předsedy výboru pro rozvoj města Zastupitelstva města 
Jindřichův Hradec s tím, že členství ve výboru tímto není dotčeno 

10. volí 

Ing. Jaroslava Chalupského předsedou výboru pro rozvoj města Zastupitelstva města 
Jindřichův Hradec 

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

návrhem na usnesení souhlasilo 15 členů ZMě a 9 členů ZMě se zdrželo. 
 
Usnesení číslo: 354/19Z/2020  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. odvolává 
paní Miladu Petrů z funkce předsedy kontrolního výboru Zastupitelstva města Jindřichův 

Hradec s tím, že členství ve výboru tímto není dotčeno 



 6 

2. volí 
JUDr. Tomeše Vytisku předsedou kontrolního výboru Zastupitelstva města Jindřichův Hradec 

3. odvolává 

Bc. Karla Zábrodského z funkce člena kontrolního výboru Zastupitelstva města Jindřichův 
Hradec 

4. volí 

Jiřího Pravdu členem kontrolního výboru Zastupitelstva města Jindřichův Hradec 

5. odvolává 
Jiřího Pravdu z funkce člena finančního výboru Zastupitelstva města Jindřichův Hradec 

6. volí 
Bc. Milana Urbance členem finančního výboru Zastupitelstva města Jindřichův Hradec 

7. odvolává 

Radka Havlína z funkce člena výboru pro územní plán Zastupitelstva města Jindřichův Hradec 

8. volí 

Petra Spatzierera členem výboru pro územní plán Zastupitelstva města Jindřichův Hradec 

9. odvolává 
Ing. Jana Mlčáka, MBA z funkce předsedy výboru pro rozvoj města Zastupitelstva města 
Jindřichův Hradec s tím, že členství ve výboru tímto není dotčeno 

10. volí 

Ing. Jaroslava Chalupského předsedou výboru pro rozvoj města Zastupitelstva města 
Jindřichův Hradec 

 
8. Návrh na určení členů zastupitelstva města pro činnost osadních výborů 

 
Materiál uvedl starosta města Ing. Jan Mlčák, MBA.  
 
Návrh na usnesení:  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

určení členů Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, kteří zajišťují spolupráci města s 
osadními výbory takto: 
 
Ing. Jaroslav Chalupský - Buk, Políkno 

 
Milada Petrů - Děbolín  
 
Bc. Miroslav Kadeřábek - Dolní Radouň, Radouňka  
 
Ing. Magda Blížilová - Dolní Skrýchov  
 

MUDr. Jaromír Kopřiva - Horní Žďár  
 
Bc. Radim Staněk - Matná 
 

Ing. Jan Mlčák, MBA - Otín 

Ing. J. Mlčák, MBA dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým 
návrhem na usnesení souhlasilo 20 členů ZMě a 4 členové ZMě se zdrželi. 
 
Usnesení číslo: 355/19Z/2020  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
určení členů Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, kteří zajišťují spolupráci města s 

osadními výbory takto: 
 



 7 

Ing. Jaroslav Chalupský - Buk, Políkno 
 
Milada Petrů - Děbolín  
 

Bc. Miroslav Kadeřábek - Dolní Radouň, Radouňka  
 

Ing. Magda Blížilová - Dolní Skrýchov  
 
MUDr. Jaromír Kopřiva - Horní Žďár  
 
Bc. Radim Staněk - Matná 
 

Ing. Jan Mlčák, MBA - Otín 

9. Žádost o proplacení nevyčerpané dovolené 

 
Materiál uvedl starosta města Ing. Jan Mlčák, MBA.  
 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
poskytnutí náhrady za nevyčerpanou dovolenou za rok 2020 Ing. Stanislavu Mrvkovi v 
souvislosti s ukončením funkce starosty města k 24. červnu 2020 

2. schvaluje 
poskytnutí náhrady za nevyčerpanou dovolenou za rok 2020 Ing. Bohumilu Komínkovi v 
souvislosti s ukončením funkce uvolněného člena rady města k 24. červnu 2020 

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

návrhem na usnesení souhlasilo 21 členů ZMě a 3 členové ZMě se zdrželi. 
 
Usnesení číslo: 356/19Z/2020  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

poskytnutí náhrady za nevyčerpanou dovolenou za rok 2020 Ing. Stanislavu Mrvkovi v 
souvislosti s ukončením funkce starosty města k 24. červnu 2020 

2. schvaluje 
poskytnutí náhrady za nevyčerpanou dovolenou za rok 2020 Ing. Bohumilu Komínkovi v 
souvislosti s ukončením funkce uvolněného člena rady města k 24. červnu 2020 

 
10. Diskuze + interpelace členů ZMě 

 
V diskuzi vystoupili:  
Ing. S. Mrvka – jsem zklamán. Předkládal jsem 2 protinávrhy, které by věci posunuly k lepšímu. A 
nechápu, proč nebyla schválena výměna M. Urbance za R. Kvitského. Popřeli jste vše, co jste 
předchozí roky přednášela. Na Jindřichohradecku je 21 nakažených. Jaká opatření má město 
připravené? Požaduje písemnou odpověď na schválený ceník SMJH. Z usnesení RMě nelze vyčíst. 
Stejně jako u dalších usnesení.  

Ing. J. Mlčák, MBA – požadavek Ing. S. Mrvky je legitimní a výstupy z RMě budou konkrétní. 
V současné době jsou ve městě 2 pozitivní na Covid-19. Ředitelka KHS sdělila, že je situace klidná.  
Mgr. V. Burian – dozvěděl jsem se, že RMě vzala stanovisko, že zrušila reklamu v rádiu Česká 

Kanada. Jaké jiné rádio bylo vybráno? Abych věděl, co si mám naladit.  
Ing. J. Mlčák, MBA – RMě nic takového neprojednala.  
Bc. M. Urbanec – jak to vypadá s kruhovým objezdem na výpadovce na Č. Budějovice. V jaké to je 

fázi?  
Bc. M. Kadeřábek – je to věc soukromých subjektů. V současné době proběhla stavba obchvatné 
komunikace, která byla financována soukromým subjektem.  
Bc. M. Urbanec – je možné vybudovat protihlukovou zeď? Na Jiráskově předměstí, jako je to u 
jižního svahu? Zda se o tom uvažuje. 
Bc. M. Kadeřábek – zatím požadavek nebyl, ale jestli bude situace neúnosná, bude se uvažovat.  
Ing. J. Chalupský – informovanost bude dostatečná. Ing. S. Mrvka si může obstarávat informace 

jako my před pár měsíci. Kruhový objezd je záležitost bývalého vedení. Lidé se měli informovat dříve.  
Mgr. V. Burian – děkuje Ing. J. Chalupskému.  
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11. Závěr 
 
Doc. RNDr. J. Pokorný, CSc. – provedl kontrolu usnesení jako mluvčí návrhové komise. Byly 
odsouhlaseny všechny usnesení tak, jak byly předloženy. K předloženým protinávrhům nebylo přijato 

žádné usnesení.  
                                                                                                                                    

19. zasedání Zastupitelstva města J. Hradec bylo skončeno v 17:15 hodin. 
 
 
 
 
 

                                                                                      Ing. Jan Mlčák, MBA 
                                                                                            starosta města 
 
 
 
Ověřovatelé:   MgA. Sabina Langerová         …………………………… 
  

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

 
 
  MUDr. Jakub Rytíř      …………………………… 
 
                      datum ověření zápisu                                        .………………………….. 

 
 
 
 
Zapsala: I. Korandová 
V Jindřichově Hradci dne 5. srpna 2020 




