
USNESENÍ Z 6. SCHŮZE RADY MĚSTA
JINDŘICHŮV HRADEC

KONANÉ DNE 19.02.2020

V Jindřichově Hradci dne 19.2.2020
Usnesení číslo: 163/6R/2020
Podnájem nebytových prostor

Rada města po projednání:

1. schvaluje
Společnosti Služby města Jindřichův Hradec s.r.o., podnájem nebytových prostor, v budově 
Zimního stadionu Jana Marka podnájemci - HC Střelci Jindřichův Hradec z.s., U Stadionu 1115/II, 
377 01 Jindřichův Hradec dle předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 164/6R/2020
Projednání uzavření smluv o nájmu nebytových prostor společenského sálu 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 Komunistickou stranou Čech a Moravy, okresní výbor Jindřichův Hradec, 
Bezručova 541/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 00496936 za účelem uspořádání oslavy MDŽ, 
která se uskuteční dne 4.3.2020.

2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy v KD Střelnice mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 
01 Jindřichův Hradec a Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm, Jindřichův 
Hradec, Jáchymova 478, Jáchymova 478/III, 377 43 Jindřichův Hradec, IČ 60816899 za účelem 
uspořádání stužkovacího plesu, který se uskuteční ve dnech 20.3.2020 a 21.3.2020.

3. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy v KD Střelnice mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 
01 Jindřichův Hradec a Tomášem Greplem, , 798 52 Konice, IČ 64261867 za 
účelem uspořádání One man show - Ladislav Špaček - Etiketa není věda - O etiketě vážně i 
vesele, která se uskuteční dne 13.10.2020.

4. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy v KD Střelnice mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 
01 Jindřichův Hradec a Agenturu TRDLA s.r.o., Pražská tř. 1499/15, 370 04 České Budějovice - 
České Budějovice 3, IČ 26051044 za účelem uspořádání vánočního koncertu - Jakub Smolík, 
který se uskuteční dne 15.12.2020.

Usnesení číslo: 165/6R/2020
Žádost o výpůjčku kinosálu v KD Střelnice a převzetí záštity - Klub výsadkových veteránů 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
poskytnout výpůjčku kinosálu KD Střelnice Klubu výsadkových veteránů generála Rudolfa 
Severina Krzáka Jindřichův Hradec, z. s., Sídliště 392/III,377 01 Jindřichův Hradec, IČ 22753893 
za účelem uspořádání přednášky Lidice - příběh české vsi, která se uskuteční dne 23.3.2020.

2. schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce v KD Střelnice mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 
377 01 Jindřichův Hradec a Klubem výsadkových veteránů generála Rudolfa Severina Krzáka 
Jindřichův Hradec, z. s., Sídliště 392/III, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 22753893 za účelem 
uspořádání přednášky Lidice - příběh české vsi, která se uskuteční dne 23.3.2020.

Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle platných právních předpisů



3. schvaluje
převzetí záštity starosty města Ing. Stanislava Mrvky nad přednáškou Lidice - příběh české vsi, 
která se uskuteční dne 23.3.2020.

Usnesení číslo: 166/6R/2020
Žádost o sníženou úhradu za pronájem KD Střelnice - organizace Otevřená OKNA, z.ú. 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
poskytnout slevu ve výši 50% z nájemného divadelního sálu v KD Střelnice organizaci Otevřená 
OKNA, z.ú., Na Piketě 742/III, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 26633582 za účelem uspořádání 17. 
ročníku benefičního plesu, který se uskuteční ve dnech 6.3.2020 a 7.3.2020.

2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy v KD Střelnice mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 
01 Jindřichův Hradec a organizací Otevřená OKNA, z.ú., Na Piketě 742/III, 377 01 Jindřichův 
Hradec, IČ 26633582 za účelem uspořádání 17. ročníku benefičního plesu, který se uskuteční ve 
dnech 6.3.2020 a 7.3.2020.

Usnesení číslo: 167/6R/2020
Žádost o snížení ceny nájmu z divadelního sálu v KD Střelnice-Nezávislý odborový svaz 
příslušníků Policie ČR Základní organizace Jindřichův Hradec 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
poskytnout slevu ve výši 50% z nájemného divadelního sálu v KD Střelnice Nezávislému 
odborovému svazu příslušníků Policie ČR Základní organizace Jindřichův Hradec, Miřiovského 
567/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 70503648 za účelem uspořádání společensko-kulturní akce, 
která se uskuteční ve dnech 28.3.2020 a 29.3.2020.

2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy v KD Střelnice mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 
01 Jindřichův Hradec a Nezávislým odborovým svazem příslušníků Policie ČR Základní organizace 
Jindřichův Hradec, Miřiovského 567/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 70503648 za účelem 
uspořádání společensko-kulturní akce, která se uskuteční ve dnech 28.3.2020 a 29.3.2020.

Usnesení číslo: 168/6R/2020
Smlouva o vedení běžného účtu u Komerční banky a.s. - změna

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení a vedení běžného účtu mezi Městem Jindřichův Hradec a Komerční 
bankou a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ 45317054 dle 
předloženého návrhu, která nahrazuje Smlouvu o zřízení a vedení běžného účtu schválenou 
radou města dne 8. 1. 2020.

Usnesení číslo: 169/6R/2020
Odpisové plány

Rada města po projednání:

1. schvaluje
aktualizaci odpisových plánů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku města Jindřichův 
Hradec zařazeného do užívání od 1. 10. 2019 - 31. 12. 2019.

Usnesení číslo: 170/6R/2020
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v čp. 339/IV, ul. Jakubská, J. Hradec – realizace 
záměru



Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v domě čp. 339/IV, ul. Jakubská, Jindřichův Hradec mezi 
městem Jindřichův Hradec a  na dobu určitou, a to do 28. 2. 2022, výše 
nájemného 48,14 Kč/m2/měsíc.

Usnesení číslo: 171/6R/2020
Prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 9 v domě čp. 339/IV, ul. Jakubská, J. Hradec

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření dodatku č.3 k nájemní smlouvě na byt č. 9 v domě čp. 339/IV, ul. Jakubská v J. Hradci 
mezi městem J. Hradec a  na dobu určitou, a to do 28. 2. 2022, výše 
nájemného 48,14 Kč/m2/měs.

Usnesení číslo: 172/6R/2020
Prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 12 v domě čp. 339/IV, ul. Jakubská, J. Hradec

Rada města po projednání:

1. neschvaluje
uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě na byt číslo 12 v domě čp. 339/IV, ul. Jakubská v J. 
Hradci mezi městem Jindřichův Hradec a 

Usnesení číslo: 173/6R/2020
Přijetí majetku nepatrné hodnoty 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
přijetí majetku nepatrné hodnoty po panu , zemřelém dne 8.7.2019:mzdy ve 
výši 15 795,--Kč a 26 kusů stravenek

Usnesení číslo: 174/6R/2020
Návrh zadání veřejné zakázky malého rozsahu z ORJ 14 – Výměna oken na chodbě směrem 
do školního dvora Základní školy Jindřichův Hradec II, Janderova 160

Rada města po projednání:

1. schvaluje
zadání veřejné zakázky malého rozsahu z ORJ 14 - Výměna oken na chodbě směrem do školního 
dvora Základní školy Jindřichův Hradec II, Janderova 160, dle předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 175/6R/2020
Návrh zadání VZMR z ORJ 40 - Stavební úpravy pobočky knihovny - Vajgar, Jindřichův Hradec 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
návrh zadání veřejné zakázky malého rozsahu z ORJ 40
Stavební úpravy pobočky knihovny - Vajgar, Jindřichův Hradec,
dle předloženého návrhu.



Usnesení číslo: 176/6R/2020
Návrh zadání VZMR z ORJ 40 - Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého, ulice Pražská, 
Jindřichův Hradec 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
návrh zadání veřejné zakázky malého rozsahu z ORJ 40
Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého, ulice Pražská, Jindřichův Hradec,
dle předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 177/6R/2020
Návrh zadání VZMR z ORJ 40 - Restaurování kamenného kříže, ulice Václavská, Jindřichův 
Hradec 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
návrh zadání veřejné zakázky malého rozsahu z ORJ 40
Restaurování kamenného kříže, ulice Václavská, Jindřichův Hradec,
dle předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 178/6R/2020
VO Radouňka Samoty - návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské 
sítě

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku p.č. 
2025/3 v k.ú. Radouňka v rámci akce "VO Radouňka Samoty" mezi Městem Jindřichův Hradec a 
Jihočeským krajem prostřednictvím Správy a údržby silnic Jihočeského kraje se sídlem 
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, IČ: 70971641, dle předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 179/6R/2020
Rozšíření předmětu nájmu ke smlouvě o nájmu vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu 
a jiného vodohospodářského majetku města Jindřichův Hradec - uzavření dodatku č. 18 - 
realizace 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření dodatku č. 18 ke smlouvě o nájmu vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu a jiného 
vodohospodářského majetku města Jindřichův Hradec ze dne 27.7.2005 v platném znění, kterým 
bude rozšířen předmět pronájmu o nově vybudovaný vodohospodářský majetek v majetku města 
Jindřichův Hradec za účelem jeho správy a provozování dle zákona č. 274/2001 Sb. o 
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu mezi městem Jindřichův Hradec a ČEVAK, a.s., 
IČ 60849657, se sídlem Severní 8/2264, České Budějovice, dle předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 180/6R/2020
Pronájem části pozemku p.č. 3959/1 ostatní plocha, k.ú. Jindřichův Hradec - záměr

Rada města po projednání:

1. schvaluje
záměr pronajmout část pozemku p.č. 3959/1 ostatní plocha o výměře 185m2, k.ú. Jindřichův 
Hradec, za účelem vytvoření bezpečnostního pásma při výstavbě nového objektu na pozemku 
p.č. 3959/202, k.ú. Jindřichův Hradec společnosti JH Služby v.o.s., IČ: 07793766, Radobyčická 
11, Plzeň, za cenu 185,-Kč/m2/rok. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1.5.2020 do 
31.12.2021. V pronajímané části pozemku je umístěn dřevěný hrací prvek a lavičky, které je 
nutno posunout. Toto provede nájemce na své náklady bez nároku úhrady vynaložených nákladů 
od pronajímatele, a to ani při skončení nájemního vztahu.



Usnesení číslo: 181/6R/2020
Pronájem části pozemku p.č. 1243, k.ú. Jindřichův Hradec - záměr

Rada města po projednání:

1. schvaluje
ukončení smlouvy o nájmu pozemku, dohodou ke dni 31.12.2019, uzavřené mezi Městem 
J.Hradec a společností ARSTAV s.r.o., IČ: 26030152, se sídlem Radouňka čp. 190, Jindřichův 
Hradec na část pozemku p.č. 1243 ostatní plocha o výměře 1,68m2, k.ú. Jindřichův Hradec, za 
účelem umístění obslužné šachty s výtahem, zakryté kovovým poklopem, určené k provozování 
nemovitosti čp. 165/I. Dohoda bude uzavřena dle předloženého návrhu.

2. schvaluje
záměr pronájmu části pozemku p.č. 1243 ostatní plocha o výměře 1,68m2, 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. 165/I  

, nar. , trvale bytem , Praha. 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: 182/6R/2020
Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu pozemku - ORIS Praha, s r.o., - záměr

Rada města po projednání:

1. schvaluje
záměr uzavřít dodatek č.2 ke smlouvě o nájmu pozemku, uzavřené dne 14.12.2007 mezi 
městem J.Hradec a společností ORIS Praha, spol. s r.o., IČ: 43004474, Babákova 2390/2, Praha 
s tím, že tímto dodatkem č. 2 bude z předmětu nájmu vyjmuta část pozemku p.č. 294/3 ostatní 
plocha o výměře 2m2 k.ú. Dolní Skrýchov a sníženo nájemné o 22980,-Kč/rok.

Usnesení číslo: 183/6R/2020
Žádost o prodloužení doby výpůjčky - Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Jindřichův 
Hradec - záměr

Rada města po projednání:

1. schvaluje
záměr uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce, uzavřené dne 16.5.2005 v platném znění 
mezi městem J.Hradec a Českým rybářským svazem, z.s., místní organizace Jindřichův Hradec, 
IČ: 00666734, se sídlem Schwaigrova 1118/II, Jindřichův Hradec s tím, že doba výpůjčky části 
pozemku p.č. 3181 o výměře 7m2, k.ú. J.Hradec, se prodlužuje do 30.6.2025.

Usnesení číslo: 184/6R/2020
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – „J. Hradec, ul. Karlov čp.144/IV“ 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene osobní služebnosti plynárenského vedení dle 
schváleného vzoru k části pozemků p.č. 1091, ost. plocha, ost. komunikace, k.ú. Jindřichův 
Hradec mezi městem Jindřichův Hradec, IČ 002 46 875, Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův 
Hradec a společností E.ON Distribuce, a.s., IČ 280 85 400, se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 
49 České Budějovice. Věcné břemeno bude zřízeno dle GP za jednorázovou úplatu ve výši 1 
867,-Kč a příslušná sazba DPH.

Usnesení číslo: 185/6R/2020
Výměna rozvaděče SEK (CETIN a.s. – J. Hradec, Sládkův kopec) do pozemků města 
Jindřichův Hradec a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a smlouvy o 
zřízení služebnosti 



Rada města po projednání:

1. schvaluje
výměnu stávajícího rozvaděče SEK a uložení kabelové přípojky NN do části pozemků p.č. 
3111/110, ost. plocha, ost. komunikace a p.č. 3111/33, ost. plocha, jiná plocha, vše k.ú. 
Jindřichův Hradec, které jsou ve vlastnictví města J. Hradec pro stavbu: 
„RVDSL2020_C_C_JHPO29-JHPO1HR_MET (J. Hradec – Sládkův kopec)“ a uzavření smlouvy o 
smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, dle schváleného vzoru s investorem stavby CETIN a.s., IČ 
04084063 se sídlem Českomoravská čp.2510/19, 130 00 Praha 9 – Libeň.
Služebnost bude zřízena v rozsahu geometrického plánu za cenu, dle "Ceníku pro stanovení 
jednorázové úhrady za omezení vlastnického práva k nemovitostem ve vlastnictví města J. 
Hradec" a příslušné sazby DPH platného v době uzavření smlouvy o zřízení služebnosti dle 
schváleného vzoru.
Tento souhlas nabývá účinnosti dnem uzavření smlouvy o budoucí smlouvě a nenahrazuje 
rozhodnutí příslušných správních orgánů

Usnesení číslo: 186/6R/2020
Uložení kabelového vedení NN (E.ON – J. Hradec, Sládkův kopec, CETIN) do pozemku 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 NN a umístění kabelového pilíře NN do pozemků p.č. 3111/110, ost. 
plocha, ost. komunikace a p.č. 3111/33, ost. plocha, jiná plocha, vše k.ú. Jindřichův Hradec, 
které jsou ve vlastnictví města Jindřichův Hradec pro stavbu ,,Jindřichův Hradec, Sládkův kopec, 
CETIN – kabel NN“ a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, dle 
schváleného vzoru, s investorem stavby společností 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: 187/6R/2020
Uložení výtlačného kanalizačního řadu (Otín, ZTV) 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 výtlačného kanalizačního řadu do části pozemku, p.č. 160/18, ost. plocha, jiná. plocha, 
k.ú. Otín u Jindřichova Hradce, který je ve vlastnictví města J. Hradec pro stavbu: ,,Otín, ZTV pro 
výstavbu RD - výtlačný kanalizační řad“ a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti dle schváleného vzoru s investorem stavby společností STOREA s.r.o., IČ 26074052, 
se sídlem Jemčinská čp.125/IV, 37701 Jindřichův Hradec a následné uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene s vlastníkem výtlačného kanalizačního řadu, dle schváleného vzoru. 
Tento souhlas nabývá účinnosti dnem uzavření smlouvy o smlouvě budoucí a nenahrazuje 
rozhodnutí příslušných správních orgánů.

Usnesení číslo: 188/6R/2020
Doplnění akce započitatelné na nájemné pro rok 2020 - Služby města J. Hradec s.r.o.

Rada města po projednání:

1. schvaluje
společnosti Služby města Jindřichův Hradec s.r.o. provedení následující akce, jejíž náklady budou 
započteny na úhradu nájemného pro rok 2020 dle smlouvy o nájmu ze dne 30.11.2011 v 
platném znění:

- Pořízení 4ks souprav sloupků na míčové hry do sportovní haly v částce do 69 000,- Kč bez DPH.



Usnesení číslo: 189/6R/2020
Zařazení provozovny prodejny Mountfield, Jiráskovo předměstí 1017/III, 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 Mountfield a.s., Mirošovická 697, 251 64 Mnichovice, IČ 25620991 pro provozovnu č. 
1011489821 na adrese Jiráskovo předměstí 1017/III, 377 01 Jindřichův Hradec od 1. 3. 2020.
Smlouva bude uzavřena dle schváleného vzoru.

Usnesení číslo: 190/6R/2020
Závěrečná inventarizační zpráva z provedené inventarizace majetku a závazků za rok 2019 a 
Zpráva o činnosti hlavní inventarizační komise za rok 2019

Rada města po projednání:

1. schvaluje
závěrečnou inventarizační zprávu z provedené inventarizace majetku a závazků účetní jednotky - 
Města Jindřichův Hradec - za rok 2019

2. bere na vědomí
zprávu o činnosti hlavní inventarizační komise za rok 2019

Usnesení číslo: 191/6R/2020
Návrh na změnu organizační struktury Městského úřadu Jindřichův Hradec od 1. března 2020

Rada města po projednání:

1. schvaluje
organizační strukturu odboru sociálních věcí Městského úřadu Jindřichův Hradec od 1. března 
2020 podle předloženého návrhu s oddělením sociálních služeb a oddělením sociálně-právní 
ochrany dětí v celkovém počtu 23 zaměstnanců

2. stanoví
celkový počet zaměstnanců města Jindřichův Hradec zařazených do Městského úřadu Jindřichův 
Hradec od 1. března 2020 na 182 zaměstnanců, z toho 4 administrativní místa a 4 místa 
obslužných činností

Usnesení číslo: 192/6R/2020
Sdružená žádost - XVI. Valný sněm Junáka – českého skauta 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
zapsanému spolku Junák - český skaut, středisko Zlatá Růže Jindřichův Hradec, z. s., se sídlem 
sídl. Vajgar 876, Jindřichův Hradec III, 377 01 Jindřichův Hradec, IČO 60816970, žádost o 
svolení k užití znaku města za účelem užití na propagačních a dokumentačních materiálech 
souvisejících s XVI. Valným sněmem Junáka – českého skauta, který se uskuteční v Jindřichově 
Hradci ve dnech 27. - 29. 3. 2020.

2. schvaluje
zapsanému spolku Junák - český skaut, středisko Zlatá Růže Jindřichův Hradec, z. s., se sídlem 
sídl. Vajgar 876, Jindřichův Hradec III, 377 01 Jindřichův Hradec, IČO 60816970, bezplatné 
umístění propagačních velkých skautských šátků, které budou informovat o XVI. Valném sněmu 
Junáka – českého skauta, ve dnech 23.3.2020 - 30.3.2020 v Jindřichově Hradci I, Panské ulici, 
mezi domy čp. 136 a čp. 93.

Usnesení číslo: 193/6R/2020
Žádost HC Střelci Jindřichův Hradec, z. s. o poskytnutí finanční dotace na individuální účel v 
oblasti sportu



Rada města po projednání:

1. schvaluje
provedení rozpočtového opatření č. 8/2020 takto:
- v příjmové části rozpočtu v části 2) Nedaňové příjmy, v části, Příjmy z vlastní činnosti zvýšit 
položku Zúčtování závazných ukazatelů škol o 45 598,- Kč
- ve výdajové části rozpočtu v ORJ 14 – Odbor školství, v oddíle Ostatní výdaje ve školství, 
zařadit novou položku Dotace HC Střelci J. Hradec z. s. ve výši 45 598 ,- Kč

2. schvaluje
poskytnutí finanční dotace na individuální účel výši 45 598,- Kč HC Střelci Jindřichův Hradec, z. s. 
účelově určené na úhradu pronájmu ledové plochy na Zimním stadionu Jana Marka v Jindřichově 
Hradci v souvislosti s pořádání soustředění a soutěžního zápasu v rámci Euro Hockey Challenge 
2020 hokejových reprezentačních týmů České republiky a Rakouska, které se uskuteční ve dnech 
6. – 10. dubna 2020

3. schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na individuální účel mezi městem Jindřichův Hradec a HC 
Střelci Jindřichův Hradec, z. s., IČ 02870843, se sídlem U Stadionu 1115, 377 01 Jindřichův 
Hradec, jejím předmětem je poskytnutí dotace ve výši 45 598,- Kč, dle předloženého návrhu

Usnesení číslo: 194/6R/2020
Pronájem prostor pro pořádání poutě "Porcinkule"

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. ruší
vyhlášené poptávkové řízení k pronájmu prostor pro pořádání poutě "Porcinkule" pro rok 2020.




