
USNESENÍ Z 4. SCHŮZE RADY MĚSTA
JINDŘICHŮV HRADEC

KONANÉ DNE 05.02.2020

V Jindřichově Hradci dne 6.2.2020
Usnesení číslo: 102/4R/2020
Zadání veřejné zakázky - "Lesní traktor"

Rada města Jindřichův Hradec jako orgán, kterému je vyhrazeno rozhodovat ve věcech obce 
jako jediného společníka obchodní společnosti (§ 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. v 
platném znění rozhodla:

1. schvaluje
Společnosti Služby města Jindřichův Hradec s.r.o., zadání veřejné zakázky "Lesní traktor" 
účastníkovi MALCOM CZ s.r.o., Mostníkovská 304/1, 266 01 Beroun - Závodní, IČ:01745841, za 
cenu 2.230.000,-Kč bez DPH.

2. schvaluje
uzavření kupní smlouvy s vybraným účastníkem.

Usnesení číslo: 103/4R/2020
Návrh dodatku č.1 ke smlouvě o dílo - Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 1007/III - 
rozšíření administrativních prostor

Rada města Jindřichův Hradec jako orgán, kterému je vyhrazeno rozhodovat ve věcech obce 
jako jediného společníka obchodní společnosti (§ 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. v 
platném znění rozhodla:

1. schvaluje
uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na akci "Stavební úpravy a přístavba objektu 
č.p.1007/III, - rozšíření administrativních prostor" mezi Službami města Jindřichův Hradec s.r.o. 
a firmou KOSTKA JH s.r.o., se sídlem Česká 772/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ:63908701, dle 
předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 104/4R/2020
Žádost o slevu na nájmu z kinosálu v KD Střelnice-Český rybářský svaz, z.s.

Rada města po projednání:

1. schvaluje
poskytnout nájemné dohodou ve výši 1 000,-Kč včetně DPH z kinosálu v KD Střelnice Českému 
rybářskému svazu, z.s., místní organizaci Jindřichův Hradec, Schwaigrova 1118/II, 377 01 
Jindřichův Hradec, IČ 00666734 za účelem uspořádání výroční členské schůze, která se uskuteční 
dne 14.3.2020.

2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy v KD Střelnice mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 
01 Jindřichův Hradec a Českým rybářským svazem, z.s., místní organizací Jindřichův Hradec, 
Schwaigrova 1118/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 00666734 za účelem uspořádání výroční 
členské schůze, která se uskuteční dne 14.3.2020.

Usnesení číslo: 105/4R/2020
Projednání uzavření smluv o nájmu nebytových prostor na společenské sály v KD Střelnice - 
pronájem

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy v KD Střelnice mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 
01 Jindřichův Hradec a spolkem Divadelní centrum, z.s., Filmová 174, 760 01 Zlín - Kudlov, IČ 
03325474 za účelem uspořádání divadelních představení pro ZŠ a SŠ, která se uskuteční dne 



18.3.2020.

2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy v KD Střelnice mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 
01 Jindřichův Hradec a ,  377 01 Jindřichův Hradec za účelem 
uspořádání projekce filmu, která se uskuteční dne 23.3.2020.

3. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy v KD Střelnice mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 
01 Jindřichův Hradec a Mottygo s.r.o., Olšanská 2898/4e, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ 06165702 
za účelem uspořádání dětského divadelního představení, které se uskuteční dne 10.5.2020.

4. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy v KD Střelnice mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 
01 Jindřichův Hradec a Divadlem RB s.r.o., Brdlíkova 189/5, 150 00 Praha 5 - Motol, IČ 
05876974 za účelem uspořádání divadelního představení pro školy, které se uskuteční dne 
14.5.2020.

5. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy v KD Střelnice mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 
01 Jindřichův Hradec a Planetou Země z.ú., Vodárenská 321, 54701 Náchod - Běloves, IČ 
28765257 za účelem uspořádání projekce vzdělávacího programu pro ZŠ a SŠ, která se 
uskuteční dne 3.6.2020.

Usnesení číslo: 106/4R/2020
Projednání uzavření smluv o nájmu nebytových prostor na společenské sály v KD Střelnice - 
pronájem a prodej vstupenek

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy v KD Střelnice mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 
01 Jindřichův Hradec a VIP Art Company, z.s., Radlická 2343/48, 150 00 Praha - Smíchov, IČ 
08625735 za účelem uspořádání divadelního představení Když se zhasne, které se uskuteční dne 
1.4.2020.

2. schvaluje
uzavření smlouvy o zprostředkování převodu práv vstupu na kulturní akci dle schváleného vzoru 
mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec a VIP Art Company, 
z.s., Radlická 2343/48, 150 00 Praha - Smíchov, IČ 08625735 za účelem uspořádání divadelního 
představení Když se zhasne, které se uskuteční dne 1.4.2020.

3. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy v KD Střelnice mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 
01 Jindřichův Hradec a Periscope Skandinávie, s.r.o., Smetanova 347/9, 602 00, Brno - Veveří, 
IČ 25263196 za účelem uspořádání cestopisné přednášky, která se uskuteční dne 23.11.2020

4. schvaluje
uzavření smlouvy o zprostředkování převodu práv vstupu na kulturní akci dle schváleného vzoru 
mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec a Periscope 
Skandinávie, s.r.o., Smetanova 347/9, 602 00, Brno - Veveří, IČ 25263196 za účelem 
uspořádání cestopisné přednášky, která se uskuteční dne 23.11.2020.

5. schvaluje
uzavření smlouvy o zprostředkování převodu práv vstupu na kulturní akci dle schváleného vzoru 
mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec a POINT, s.r.o., V 
Přelomu 45/3, 150 00 Praha 5-Motol, IČ 60472146 za účelem uspořádání divadelního představení 
Caveman, které se uskuteční dne 14.10.2020.

Usnesení číslo: 107/4R/2020
Žádost o svolení k užití znaku města - Maďarský institut v Praze (Balassiho institut)

Rada města po projednání:

1. schvaluje
užití znaku města Maďarskému institutu v Praze (Balassiho institut) se sídlem Rytířská 25-27, 
110 00 Praha 1, na propagačních materiálech spojených s aktuálně chystanou výstavou 



věnovanou Františku II. Rákóczimu.

Usnesení číslo: 108/4R/2020
Finanční příspěvek Mašínův statek - památník tří odbojů z. s.

Rada města po projednání:

1. neschvaluje
poskytnutí finančního příspěvku spolku Mašínův statek - památník tří odbojů, z.s., IČ: 07357737, 
se sídlem 280 02 Lošany čp.1

Usnesení číslo: 109/4R/2020
Odpověď na žádost o sdělení stanoviska ve věci "  zastávka MHD - Fruko"

Rada města po projednání:

1. schvaluje
znění odpovědi na žádost (výzvu) advokátní kanceláře Holubová advokáti s.r.o., která je právním 
zástupcem  vlastníka pozemku parc. č. 302/2, na kterém se nachází zastávka a 
točna MHD Jindřichův Hradec - Fruko, dle předloženého návrhu

Usnesení číslo: 110/4R/2020
Návrh na stanovení závazných ukazatelů Městské knihovny Jindřichův Hradec v souladu s RO 
č. 2/2020

Rada města po projednání:

1. schvaluje
závazné ukazatele pro hospodaření Městské knihovny Jindřichův Hradec pro rok 2020 dle 
předloženého návrhu.

2. schvaluje
Vnitřní rozpočtové opatření č. 1/2020 příspěvkové organizaci - Městská knihovna Jindřichův 
Hradec, U Knihovny 1173/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 608 17 054, dle předloženého návrhu

Usnesení číslo: 111/4R/2020
Organizační řád Vzdělávacího a kulturního centra Jindřichův Hradec, p.o.

Rada města po projednání:

1. schvaluje
Organizační řád příspěvkové organizace Vzdělávací a kulturní centrum Jindřichův Hradec, p.o., 
IČ: 085 23 495, se sídlem Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec dle upraveného návrhu, s 
účinností od 10.2.2020.

Usnesení číslo: 112/4R/2020
Návrh na určení vstupného - Vzdělávací a kulturní centrum Jindřichův Hradec p.o.

Rada města po projednání:

1. schvaluje
výši vstupného pro detašovaná pracoviště (MF MOM, DG a HaP) Vzdělávacího a kulturního centra 
Jindřichův Hradec, p.o., IČ: 085 23 495, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec, dle předloženého 
návrhu s účinností od 10.2.2020

Usnesení číslo: 113/4R/2020
Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 29. 5. 2017 - NPÚ 



Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 27. 5. 2017, mezi Národním památkovým 
ústavem, státní příspěvková organizace, se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 00, Praha 1 
- Malá Strana, identifikační číslo 750 32 333, jako půjčitelem, a městem Jindřichův Hradec, se 
sídlem Klášterská 135, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec, identifikační číslo 002 46 
875, jako vypůjčitelem, dle předloženého návrhu

Usnesení číslo: 114/4R/2020
Podání žádosti o dotaci na výkon sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2020 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
podání žádosti o dotaci na výkon sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2020

Usnesení číslo: 115/4R/2020
Žádost Základní školy Jindřichův Hradec II, Jarošovská 746 o udělení souhlasu s podnájmem 
učebny

Rada města po projednání:

1. schvaluje
v souladu se zřizovací listinou Základní školy Jindřichův Hradec II, Jarošovská 746 podnájem 
učebny v objektu základní školy Jindřichohradeckému symfonickému orchestru z. s., Kosmonautů 
29, 377 01 Jindřichův Hradec V, IČ 67177875 za účelem konání zkoušek orchestru v době od 10. 
2. 2020 do 31. 12. 2020 dle kalkulace stanovené ředitelem ZŠ

Usnesení číslo: 116/4R/2020
Návrh zadání veřejné zakázky z ORJ 40 - Úprava a osvětlení přechodu pro chodce na sídlišti 
Vajgar, Jindřichův Hradec

Rada města po projednání:

1. schvaluje
návrh zadání veřejné zakázky z ORJ 40
Úprava a osvětlení přechodu pro chodce na sídlišti Vajgar, Jindřichův Hradec
dle předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 117/4R/2020
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 185/2013 na akci Oprava mostu v ulici 
Mlýnská, Jindřichův Hradec

Rada města po projednání:

1. schvaluje
návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SM/185/2013 na akci Oprava mostu v ulici Mlýnská, 
Jindřichův Hradec mezi Městem Jindřichův Hradec a společností Pontex, spol. s r.o. (Pontex 
Consulting Engineers, Ltd.), Bezová 1658, 147 14 Praha 4, IČ: 407 63 439, dle předloženého 
návrhu.

Usnesení číslo: 118/4R/2020
Pronájem části pozemku p.č. 1243 ostatní plocha, k.ú. Jindřichův Hradec - realizace záměru

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu pozemku, dle schváleného vzoru, mezi městem J.Hradec a  

, IČ: 11331631, se sídlem nám. Míru 142/I, Jindřichův Hradec na část pozemku p.č. 
1243 ostatní plocha o výměře 1,81m2, obec i k.ú. Jindřichův Hradec, který je ve vlastnictví 



města Jindřichův Hradec, za účelem umístění obslužné šachty s výtahem, zakryté kovovým 
poklopem, určené k provozování nemovitosti čp. 142/I. Výše nájemného činí 500,-Kč/rok s 
možností jednostranného navýšení nájemného na výši v místě a čase obvyklou a o inflaci. 
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.

Usnesení číslo: 119/4R/2020
Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu pozemku - p.  - realizace záměru

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření dodatku č.3 ke smlouvě o nájmu pozemku, uzavřené dne 20.5.2004 v platném znění 
mezi městem J.Hradec a , J.Hradec  s tím, že tímto dodatkem č. 3 bude 
u pozemku p.č. 208/34 trvalý travní porost změněna pronajatá výměra z původních 342m2 na 
329m2, k.ú. Horní Žďár u Jindřichova Hradce a sníženo nájemné o 29,-Kč/rok. Dodatek bude 
uzavřen dle předloženého návrhu s účinností od 1.1.2020.

Usnesení číslo: 120/4R/2020
Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu pozemku - p.  - realizace záměru

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření dodatku č.3 ke smlouvě o nájmu pozemku, uzavřené dne 26.1.2004 v platném znění 
mezi městem J.Hradec a ,  s tím, že tímto dodatkem č. 3 budou z 
předmětu nájmu vyjmuty pozemky p.č. 47/2, p.č. 9/5 a p.č. 9/4 vše k.ú. Matná a sníženo 
nájemné o 1588,-Kč/rok. Dodatek bude uzavřen dle předloženého návrhu účinností od 1.1.2020.

Usnesení číslo: 121/4R/2020
Uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu pozemku -  - realizace záměru

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření dodatku č.4 ke smlouvě o nájmu pozemku, uzavřené dne 11.12.2006 v platném znění 
mezi městem J.Hradec a ,  s tím, že tímto dodatkem č. 4 
bude:
- změněno p.č. z 2213 na p.č. 2213/1 trvalý travní porost, k.ú. Radouňka
- změněna pronajatá výměra z původních 700m2 na 600m2 - užívaná jako zahrada
- sníženo nájemné o 450,-Kč/rok
Dodatek bude uzavřen dle předloženého návrhu s účinností od 1.1.2020.

Usnesení číslo: 122/4R/2020
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku - P-atelier JH s.r.o. - realizace záměru

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu pozemku, uzavřené dne 28.2.2011 mezi městem 
J.Hradec a P-atelierem JH s.r.o., IČ: 26033194, se sídlem Nádražní 249/II, J.Hradec s tím, že 
tímto dodatkem č. 1 bude u pozemku p.č. 1722/1 zahrada změněna pronajatá výměra z 
původních 298m2 na 261m2 k.ú. Jindřichův Hradec a sníženo nájemné o 1399,-Kč/rok. Dodatek 
bude uzavřen dle předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 123/4R/2020
Pacht rybníku na pozemku p.č. 232 a p.č. č. st. 400, vše k.ú. Radouňka - realizace záměru

Rada města po projednání:



1. schvaluje
uzavření pachtovní smlouvy, dle schváleného vzoru, mezi městem Jindřichův Hradec a 

, trvale bytem  Jindřichův Hradec na rybník na 
pozemku p.č.232, vodní plocha, rybník o výměře 7058m2 a p.č. st. 400 zastavěná plocha a 
nádvoří, hráz ohrazující umělou vodní nádrž o výměře 935m2, vše k.ú. Radouňka za účelem 
chovu ryb. Výše pachtovného činí 16.000,-Kč/rok s možností jednostranného navýšení 
pachtovného na výši v místě a čase obvyklou a o inflaci. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 
do 31.10.2023.

Usnesení číslo: 124/4R/2020
Pronájem části pozemku p.č. 543, ostatní plocha, k.ú. Horní Žďár u Jindřichova Hradce - 
realizace záměru

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu pozemku, dle schváleného vzoru, mezi městem J. Hradec a panem 

, nar. , trvale bytem , na část pozemku p.č. 543 ostatní 
plocha o výměře 10m2, k.ú. Horní Žďár u Jindřichova Hradce za účelem užívání jako dvorek. 
Výše nájemného činí 500,-Kč/rok s možností jednostranného navýšení nájemného na výši v 
místě a čase obvyklou a o inflaci. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.

Usnesení číslo: 125/4R/2020
Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti - vodovodní přípojka H. Žďár u J. Hradce

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti vodovodní přípojky dle schváleného vzoru k části pozemku 
p. č. 541/1 ost. plocha, ost. komunikace, p. č. 542/4 ost. plocha, ost. komunikace a p. č. 78/1 
ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, vše obec Jindřichův Hradec, k. ú. Horní Žďár u J. 
Hradce, mezi městem Jindřichův Hradec, IČ 00246875, Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův 
Hradec (jako povinným) a , trvale bytem , Jindřichův 
Hradec (jako oprávněným).
Služebnost bude zřízena dle GP č. 376-895/2019 za jednorázovou úplatu ve výši 2456,-- Kč + 
příslušná sazba DPH.

Usnesení číslo: 126/4R/2020
Bezúplatný převod pozemku p. č. 1507/13 k. ú. J. Hradec 

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci - pozemku p. č. 
1507/13, ostatní plocha, manipulační plocha, obec i k.ú Jindřichův Hradec, mezi městem 
Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec, IČ 00246875 (jako nabyvatel) a Česká 
republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 
Nové Město, Praha 2, IČ 69797111 (jako převodce). 
Smlouva bude uzavřena dle předloženého návrhu.

2. požaduje
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí

Usnesení číslo: 127/4R/2020
Zařazení Farní charity Jindřichův Hradec, Arch. Teplého 1306/II, 377 01 Jindřichův Hradec 
do systému zavedeného obcí o nakládání s komunálním odpadem

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření smlouvy o využití systému zavedeného obcí o nakládání s komunálním odpadem mezi 
městem Jindřichův Hradec, se sídlem Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec, IČ 00246875 
a Farní charitou Jindřichův Hradec, Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 70810729 pro 



provozovnu na adrese Arch. Teplého 1306/II, 377 01 Jindřichův Hradec s účinností od 15. 2. 
2020.
Smlouva bude uzavřena dle schváleného vzoru.

Usnesení číslo: 128/4R/2020
Uložení kabelového vedení (E.ON – J. Hradec, prodejna Lidl) do pozemků města Jindřichův 
Hradec a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o zřízení 
věcného břemene

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uložení kabelového vedení VN, telekomunikačního kabelu a uzemnění do pozemků p.č. 3959/254, 
ost. plocha, jiná plocha, p.č. 2366/7, ost. plocha, silnice, p.č. 2366/3, ost. plocha, ost. 
komunikace a p.č. 3959/88, orná půda, vše k.ú. Jindřichův Hradec, který je ve vlastnictví města 
Jindřichův Hradec pro stavbu ,,Jindřichův Hradec, prodejna Lidl – kabel VN“ a uzavření smlouvy o 
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, dle schváleného vzoru, s investorem stavby E. ON 
Distribuce, a.s., IČ 280 85 400, se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice a 
následné uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle schváleného vzoru. 
Tento souhlas nabývá účinnosti dnem uzavření smlouvy o budoucí smlouvě a nenahrazuje 
rozhodnutí příslušných správních orgánů.

Usnesení číslo: 129/4R/2020
Uložení plynovodní přípojky (J. Hradec, Fügnerova čp.557) do pozemku města Jindřichův 
Hradec, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a smlouvy o zřízení 
věcného břemene

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uložení plynovodní přípojky do části pozemku p.č. 1878, ost. plocha, ost. komunikace, k.ú. 
Jindřichův Hradec, který je ve vlastnictví města J. Hradec pro stavbu: „J. Hradec, Fügnerova 
čp.557/II - plynovodní přípojka“ a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 
plynovodního vedení dle schváleného vzoru s investorem stavby  a 

, oba bytem , 37701 Jindřichův Hradec a následné uzavření smlouvy o 
zřízení věcného břemene osobní služebnosti plynárenského vedení podle § 59 odst.2 
energetického zákona s vlastníkem plynovodní přípojky, dle schváleného vzoru. 
Tento souhlas nabývá účinnosti dnem uzavření smlouvy o smlouvě budoucí a nenahrazuje 
rozhodnutí příslušných správních orgánů

Usnesení číslo: 130/4R/2020
Dodatek č.7 ke smlouvě s firmou VERA (o rozšíření počtu licencí pro systémovou platformu)

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření Dodatku č.7 ke smlouvě č.SWF/00/09 ze dne 5.5.2000 ve znění Dodatků č.1-6, mezi 
Městem Jindřichův Hradec a VERA, spol. s r.o. se sídlem Lužná 2, Praha 6 - Vokovice, IČ 
62587978, dle předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 131/4R/2020
Žádost MUDr. Kopřivy o pověření k jednání se sportovními organizacemi

Rada města po projednání:

1. pověřuje
MUDr. Jaromíra Kopřivu, předsedu sportovní komise, jednáním se sportovními organizacemi ve 
spolupráci s odborem školství, mládeže a tělovýchovy, a to v souvislosti se zajištěním podkladů 
pro přípravu návrhu Dotačního programu na podporu sportu na rok 2021

2. požaduje
seznámit radu města s výsledky zjištění.



Usnesení číslo: 132/4R/2020
Revokace usnesení č. 78/3R/2020 ze dne 22.1.2020 - projednání uzavření smluv o nájmu 
nebytových prostor na společenské sály v KD Střelnice 

Rada města po projednání:

1. revokuje
usnesení Rady města Jindřichův Hradec č. 78/3R/2020 (bod č. 4) ze dne 22.1.2020.

2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy v KD Střelnice mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 
01 Jindřichův Hradec a , , 101 00 Praha 10 - Vršovice, za účelem 
uspořádání společenské akce, která se uskuteční ve dnech 10.2.2020, 11.2.2020 a 12.2.2020.

Usnesení číslo: 133/4R/2020
Dohoda o ukončení smlouvy o poskytování služeb - Mikroregion Jindřichohradecka

Rada města po projednání:

1. schvaluje
Dohodu o ukončení smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi Městem Jindřichův Hradec a 
Mikroregionem Jindřichohradecka, se sídlem Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 
70974250, dle předloženého návrhu.




