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  ZZ   ÁÁ   PP   II   SS   
 

z  1 7 .  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 7 .  k v ě t 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:                                              26 členů ZMě 
Nepřítomno:                                            0 členů ZMě 
Omluveni:                                               1 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. Ondřej Pumpr - mluvčí 
MUDr. Jakub Rytíř 

Bc. Milan Urbanec 
 
ověřovatele zápisu ve složení: 
Otakar Kinšt 

Petr Spatzierer 
 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 25 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo:  302/17Z/2020  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
návrhovou komisi ve složení: 
Mgr. Ondřej Pumpr - mluvčí 
MUDr. Jakub Rytíř 
Bc. Milan Urbanec 
 
ověřovatele zápisu ve složení: 

Otakar Kinšt 
Petr Spatzierer 

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

 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
předložený program jednání  
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Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 25 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo:  303/17Z/2020 

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
předložený program jednání  

 
 
4. Zpráva o činnosti obchodní společnosti Teplospol a.s. za rok 2019 
 

Materiál uvedl starosta města Ing. Stanislav Mrvka.  
 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. bere na vědomí 
zprávu o činnosti obchodní společnosti Teplospol a.s., se sídlem sídliště Vajgar 585, Jindřichův 

Hradec III, 377 01 Jindřichův Hradec, identifikační číslo 251 71 283, za rok 2019. 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 25 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 304/17Z/2020  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. bere na vědomí 
zprávu o činnosti obchodní společnosti Teplospol a.s., se sídlem sídliště Vajgar 585, Jindřichův 
Hradec III, 377 01 Jindřichův Hradec, identifikační číslo 251 71 283, za rok 2019. 

 
5. Závěrečný účet a zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření DSO Česká inspirace za 
rok 2019 

 
Materiál uvedl starosta města Ing. Stanislav Mrvka.  
 
Návrh na usnesení:  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. bere na vědomí 
závěrečný účet DSO Česká inspirace, svazek obcí, IČ 60085126, se sídlem tř. Československé 

armády 408, 502 00 Hradec Králové za rok 2019 

2. bere na vědomí 
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Česká inspirace, svazek obcí, IČ 60085126, 
se sídlem tř. Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové za rok 2019 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 25 členů ZMě. 
 

Usnesení číslo: 305/17Z/2020  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. bere na vědomí 

závěrečný účet DSO Česká inspirace, svazek obcí, IČ 60085126, se sídlem tř. Československé 
armády 408, 502 00 Hradec Králové za rok 2019 

2. bere na vědomí 
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Česká inspirace, svazek obcí, IČ 60085126, 
se sídlem tř. Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové za rok 2019 

 
6. Schválení účetní závěrky za rok 2019 

 
Materiál uvedla místostarostka města Ing. Magda Blížilová.  
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K tomuto bodu se vyjádřili: 
JUDr. T. Vytiska – kritizuje RMě, že je veliký zisk. Peníze se měly investovat. 
 

Návrh na usnesení:  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

účetní závěrku města Jindřichův Hradec za rok 2019 

2. schvaluje 
výsledek hospodaření města Jindřichův Hradec za rok 2019 ve výši 113 057 790,57 Kč 

3. schvaluje 

zaúčtování hospodářského výsledku ve výši 113 057 790,57 Kč jako nerozdělený zisk 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 23 členů ZMě a 2 členové ZMě se zdrželi. 
 
Usnesení číslo: 306/17Z/2020  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
účetní závěrku města Jindřichův Hradec za rok 2019 

2. schvaluje 
výsledek hospodaření města Jindřichův Hradec za rok 2019 ve výši 113 057 790,57 Kč 

3. schvaluje 
zaúčtování hospodářského výsledku ve výši 113 057 790,57 Kč jako nerozdělený zisk 

 
7. Návrh závěrečného účtu města Jindřichův Hradec za rok 2019 

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

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
závěrečný účet města Jindřichův Hradec za rok 2019 

2. schvaluje 
celoroční hospodaření města Jindřichův Hradec v roce 2019 bez výhrad. 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 24 členů ZMě a 1 člen ZMě se zdržel. 
 

Usnesení číslo: 307/17Z/2020  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
závěrečný účet města Jindřichův Hradec za rok 2019 

2. schvaluje 
celoroční hospodaření města Jindřichův Hradec v roce 2019 bez výhrad. 

 
8. Rozpočtová opatření schválená radou města 
 
Materiál uvedla místostarostka města Ing. Magda Blížilová.  
 
Návrh na usnesení:  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 
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1. bere na vědomí 
- rozpočtová opatření č. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 a 31/2020, která schválila Rada města 
Jindřichův Hradec. 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 24 členů ZMě a 1 člen ZMě se zdržel. 
 

Usnesení číslo: 308/17Z/2020  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. bere na vědomí 
- rozpočtová opatření č. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 a 31/2020, která schválila Rada města 
Jindřichův Hradec. 

 
9. Návrh na poskytnutí finančních dotací na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže z 
rozpočtu města J. Hradec na rok 2020 
 
Materiál uvedla místostarostka města Ing. Magda Blížilová.  
 
V 16:31 hod opustil jednání ZMě Bc. R. Staněk. Přítomno 24 členů ZMě. V 16:32 hod se dostavil na 

jednání ZMě Bc. R. Staněk. Přítomno 25 členů ZMě. 

 
K tomuto bodu se vyjádřili: 
Ing. J. Chalupský – když žádají o dotaci a pak se to pokrátí, probíhá nějaká diskuse potom? Zda 
organizace ví, že dostanou méně.  
Ing. M. Blížilová – dostanou informaci o výši schválené dotace.  
Ing. J. Chalupský – takže se částku dozví až po schválení. 
M. Petrů – jaká jsou kritéria pro rozdělování dotací? 

Ing. S. Mrvka – kritéria jsou dle grantového programu.  
 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

poskytnutí finanční dotace z ORJ 14 – Odbor školství z Dotačního programu města Jindřichův 
Hradec na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2020 ve výši dle předloženého 
návrhu uvedeného v příloze č. 3 organizacím, které se zabývají volnočasovými aktivitami dětí 

a mládeže, u nichž požadovaná částka přesahuje 50 tis. Kč 

2. ukládá 
Odboru školství, mládeže a tělovýchovy sepsat příslušnou smlouvu 

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

usnesení souhlasilo 25 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 309/17Z/2020  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
poskytnutí finanční dotace z ORJ 14 – Odbor školství z Dotačního programu města Jindřichův 

Hradec na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2020 ve výši dle předloženého 
návrhu uvedeného v příloze č. 3 organizacím, které se zabývají volnočasovými aktivitami dětí 
a mládeže, u nichž požadovaná částka přesahuje 50 tis. Kč 

2. ukládá 
Odboru školství, mládeže a tělovýchovy sepsat příslušnou smlouvu 

 
10. Návrh na poskytnutí finančních dotací na činnost sportovním a tělovýchovným 

organizacím z rozpočtu města Jindřichův Hradec na rok 2020 
 
Materiál uvedla místostarostka města Ing. Magda Blížilová.  
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V 16:36 hod opustil jednání ZMě doc. RNDr. J. Pokorný, CSc. a Mgr. O. Pumpr. Přítomno 23 členů 
ZMě. V 16:38 hod se dostavil na jednání ZMě. Mgr. O. Pumpr a doc. RNDr. J. Pokorný, CSc. Přítomno 
25 členů ZMě.  
 

K tomuto bodu se vyjádřili: 
M. Ištvánik – informoval o tom, že vystoupil s dalšími hráči z klubu HC Vajgar. Konec spolupráce, 

která nefungovala. Chce poděkovat klubu HC Vajgar, i Městu J. Hradec za odehranou ligu. HC Střelci 
jsou přihlášení do Krajské ligy mužů JčK. Předal dokument s podrobnějšími informacemi, který vysvětlí 
a objasní situaci.  
H. Mácha – ohledně přípisu, který citovala místostarostka, se cítí poškozen. Dopis není prošetřen a 
byl přesto citován. Měl by být prošetřen.  Objasňuje informace prostřednictvím prezentace.  
MUDr. J. Kopřiva – místostarostka postrašila dopisem, bylo by vhodné jej dostat předem. Co se bude 

dít s neposkytnutými penězi, které nebyly rozděleny, když se nevyhlásí II. výzva? 
Ing. S. Mrvka – žádosti se budou řešit individuálně.  
Ing. J. Kopřiva – v materiálu by mělo být uvedeno, podle jakého kritéria rozdělovala prostředky 
RMě. Předloží protinávrhy. Rozdělení dotací dle reálných čísel.  
Ing. S. Mrvka – komise nemůže nikoho přesouvat do jiného opatření, než do kterého byla podaná 
žádost. 
Ing. J. Chalupský – systém rozdělování dotací se vylepšil, je postavený na skutečných nákladech a 

fakturacích. Ale stále jsme se nezbavili hádek mezi kluby. Vyslechl si názory obou stran. Bylo by 
dobré, aby každá strana dělala to, co dělají dobře a na to poskytnout prostředky. Měl by se vytvořit 

jeden tým, který by fungoval.  
Mgr. O. Pumpr – nerozuměl informacím od MUDr. J. Kopřivy. Rád by hlasoval o tom, jak to bylo 
předloženo. Dám návrh na rozpuštění sportovní komise. Připadá mi nadbytečná.  
MUDr. J. Kopřiva – souhlasím, že sportovní komise v současném složení nemá význam. Co se týče 
mého protinávrhu, nejedná se o přesouvání částek v opatřeních. Pouze u jednoho opatření mezi 

dvěma kluby. 
JUDr. T. Vytiska – místostarostka seznámila s dopisem, který obsahuje informace, že by se neměly 
vyplatit prostředky do doby, než se vyřeší spory. Jak se na dopis dívá RMě a jaké bude východisko? 
Ing. S. Mrvka – RMě na dopis nemohla reagovat, jelikož přišel až po jednání RMě. Nechali jsme si 
pouze udělat právní stanovisko. 90% informací je pro sportovní svaz.  
O. Kinšt a Bc. R. Staněk – nahlašují střet zájmů. 

JUDr. T. Vytiska – navrhuji, aby se u bodů 2 a 3 neposkytly finanční dotace až do vyřešení sporů. 
Kromě finančních závazků.  
Ing. S. Mrvka – bod 21 je též sporný. Měli bychom být důslední ve všem. 
Ing. J. Chalupský – požádal o přesnou formulaci protinávrhu.  
Ing. S. Mrvka – poskytuje obecné informace o snižování sportovních dotací z důvodu epidemie.  
Doc. RNDr. J. Pokorný, CSc. – bod 21 je uvedeno 140 tis. Kč pro seniory HC Vajgar, ale dle 

informací M. Ištvánika, že hrají již za HC Střelci.  

Ing. S. Mrvka – to jsou prostředky za první 2 měsíce, které se skutečně vynaložily.  
 
Starosta Ing. S. Mrvka vyhlásil 10-ti minutovou přestávku. 
 
Ing. S. Mrvka – vysvětluje postup hlasování.  
 
Protinávrh JUDr. T. Vytisky:  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
poskytnutí finanční dotace z ORJ 14 – Odbor školství z Dotačního programu města Jindřichův 
Hradec na podporu sportu v roce 2020 z opatření č. 1 - Příspěvek na činnost preferovaných 
sportovních klubů Basket Jindřichův Hradec z. s., IČ: 06468641, U Stadionu 1137/II, 37701 

Jindřichův Hradec ve výši 1 600 000,- Kč 

2. odkládá 

poskytnutí finanční dotace z ORJ 14 – Odbor školství z Dotačního programu města Jindřichův 
Hradec na podporu sportu v roce 2020 z opatření č. 2 - Příspěvek na činnost dětí a mládeže ve 
věku od 5 do 19 let (do kat. junior) ve sportovních organizacích HC Vajgar Jindřichův Hradec 
z. s., IČ 06169244, U Stadionu 1115/II, 37701 Jindřichův Hradec ve výši 497 000,- Kč 

3. odkládá 

poskytnutí finanční dotace z ORJ 14 – Odbor školství z Dotačního programu města Jindřichův 
Hradec na podporu sportu v roce 2020 z opatření č. 2 - Příspěvek na činnost dětí a mládeže ve 
věku od 5 do 19 let (do kat. junior) ve sportovních organizacích HC Střelci Jindřichův Hradec, 
z. s., IČ: 02870843, U Stadionu 1115/II, 37701 Jindřichův Hradec ve výši 1 501 500,- Kč 
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4. schvaluje 
poskytnutí finanční dotace z ORJ 14 – Odbor školství z Dotačního programu města Jindřichův 
Hradec na podporu sportu v roce 2020 z opatření č. 2 - Příspěvek na činnost dětí a mládeže ve 
věku od 5 do 19 let (do kat. junior) ve sportovních organizacích Házené Jindřichův Hradec, z. 

s., IČ: 27014479, U Stadionu 1137/II, 37701 Jindřichův Hradec ve výši 503 000,- Kč 

5. schvaluje 

poskytnutí finanční dotace z ORJ 14 – Odbor školství z Dotačního programu města Jindřichův 
Hradec na podporu sportu v roce 2020 z opatření č. 2 - Příspěvek na činnost dětí a mládeže ve 
věku od 5 do 19 let (do kat. junior) ve sportovních organizacích TJ HBC OLYMP Jindřichův 
Hradec, z. s., IČ: 60816805, Sládkova 881/II, 37701 Jindřichův Hradec ve výši 50 000,- Kč 

6. schvaluje 
poskytnutí finanční dotace z ORJ 14 – Odbor školství z Dotačního programu města Jindřichův 

Hradec na podporu sportu v roce 2020 z opatření č. 2 - Příspěvek na činnost dětí a mládeže ve 
věku od 5 do 19 let (do kat. junior) ve sportovních organizacích TJ Slovan J. Hradec, z. s., IČ: 
42408768, Jarošovská 743/II, 37701 Jindřichův Hradec ve výši 977 500,- Kč 

7. schvaluje 
poskytnutí finanční dotace z ORJ 14 – Odbor školství z Dotačního programu města Jindřichův 
Hradec na podporu sportu v roce 2020 z opatření č. 2 - Příspěvek na činnost dětí a mládeže ve 

věku od 5 do 19 let (do kat. junior) ve sportovních organizacích Veslařskému klubu Vajgar, z. 

s., IČ: 60817453, nábřeží Ladislava Stehny 847/II, 37701 Jindřichův Hradec ve výši 455 000,- 
Kč 

8. schvaluje 
poskytnutí finanční dotace z ORJ 14 – Odbor školství z Dotačního programu města Jindřichův 
Hradec na podporu sportu v roce 2020 z opatření č. 2 - Příspěvek na činnost dětí a mládeže ve 
věku od 5 do 19 let (do kat. junior) ve sportovních organizacích Otevřeným oknům, z. ú., IČ: 
26633582, Na Piketě 742, 377 01 Jindřichův Hradec ve výši 24 000,- Kč 

9. schvaluje 
poskytnutí finanční dotace z ORJ 14 – Odbor školství z Dotačního programu města Jindřichův 
Hradec na podporu sportu v roce 2020 z opatření č. 2 - Příspěvek na činnost dětí a mládeže ve 
věku od 5 do 19 let (do kat. junior) ve sportovních organizacích TCV Jindřichův Hradec, z. s., 
IČ 42408695, Mládežnická 253/IV, 37701 Jindřichův Hradec ve výši 253 000,- Kč 

10. schvaluje 

poskytnutí finanční dotace z ORJ 14 – Odbor školství z Dotačního programu města Jindřichův 
Hradec na podporu sportu v roce 2020 z opatření č. 2 - Příspěvek na činnost dětí a mládeže ve 
věku od 5 do 19 let (do kat. junior) ve sportovních organizacích SKOK J. Hradec, z. s., IČ: 
60820659, Jarošovská 743/II, 37701 Jindřichův Hradec ve výši 169 000,- Kč 

11. schvaluje 
poskytnutí finanční dotace z ORJ 14 – Odbor školství z Dotačního programu města Jindřichův 
Hradec na podporu sportu v roce 2020 z opatření č. 2 - Příspěvek na činnost dětí a mládeže ve 

věku od 5 do 19 let (do kat. junior) ve sportovních organizacích FK Jindřichův Hradec 1910 z. 
s., IČ: 22828192, Jáchymova 734/III, 37701 Jindřichův Hradec ve výši 665 000,- Kč 

12. schvaluje 
poskytnutí finanční dotace z ORJ 14 – Odbor školství z Dotačního programu města Jindřichův 
Hradec na podporu sportu v roce 2020 z opatření č. 2 - Příspěvek na činnost dětí a mládeže ve 
věku od 5 do 19 let (do kat. junior) ve sportovních organizacích Plaveckému klubu Jindřichův 
Hradec, z. s., IČ: 22822186, sídliště Vajgar 865/III, 37701 Jindřichův Hradec ve výši 408 

000,- Kč 

13. schvaluje 
poskytnutí finanční dotace z ORJ 14 – Odbor školství z Dotačního programu města Jindřichův 
Hradec na podporu sportu v roce 2020 z opatření č. 2 - Příspěvek na činnost dětí a mládeže ve 
věku od 5 do 19 let (do kat. junior) ve sportovních organizacích Basketbalovému klubu 
Jindřichův Hradec z. s., IČ: 69114307, U Stadionu 1137/II, 37701 Jindřichův Hradec ve výši 

463 000,- Kč 

14. schvaluje 
poskytnutí finanční dotace z ORJ 14 – Odbor školství z Dotačního programu města Jindřichův 
Hradec na podporu sportu v roce 2020 z opatření č. 2 - Příspěvek na činnost dětí a mládeže ve 
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věku od 5 do 19 let (do kat. junior) ve sportovních organizacích Karate Jindřichův Hradec 
Okinawa Goju Ryu Dojo z. s., IČ: 22887865, Kosmonautů 6/V, 37701 Jindřichův Hradec ve 
výši 124 000,- Kč 

15. schvaluje 
poskytnutí finanční dotace z ORJ 14 – Odbor školství z Dotačního programu města Jindřichův 
Hradec na podporu sportu v roce 2020 z opatření č. 2 - Příspěvek na činnost dětí a mládeže ve 

věku od 5 do 19 let (do kat. junior) ve sportovních organizacích Spolku orientačních sportů 
Jindřichův Hradec z. s., IČ: 22825479, Řečička 751/III, 377 01 Jindřichův Hradec ve výši 45 
000,- Kč 

16. schvaluje 
poskytnutí finanční dotace z ORJ 14 – Odbor školství z Dotačního programu města Jindřichův 
Hradec na podporu sportu v roce 2020 z opatření č. 2 - Příspěvek na činnost dětí a mládeže ve 

věku od 5 do 19 let (do kat. junior) ve sportovních organizacích Tenis klubu Jindřichův Hradec 
z. s., IČ: 04616316, Röschova 1304/II, 37701 Jindřichův Hradec ve výši 170 000,- Kč 

17. schvaluje 
poskytnutí finanční dotace z ORJ 14 – Odbor školství z Dotačního programu města Jindřichův 
Hradec na podporu sportu v roce 2020 z opatření č. 2 - Příspěvek na činnost dětí a mládeže ve 
věku od 5 do 19 let (do kat. junior) ve sportovních organizacích AE MTK Jindřichův Hradec, z. 

s., IČ:05982821, Hvězdná 35/V, 37701 Jindřichův Hradec ve výši 130 000,- Kč 

18. schvaluje 
poskytnutí finanční dotace z ORJ 14 – Odbor školství z Dotačního programu města Jindřichův 
Hradec na podporu sportu v roce 2020 z opatření č. 2 - Příspěvek na činnost dětí a mládeže ve 
věku od 5 do 19 let (do kat. junior) ve sportovních organizacích Vajgarské sani, z. s. IČ: 
05561931 Mukova 76/V, 377 01 Jindřichův Hradec ve výši 30 000,- Kč 

19. schvaluje 
poskytnutí finanční dotace z ORJ 14 – Odbor školství z Dotačního programu města Jindřichův 

Hradec na podporu sportu v roce 2020 z opatření č. 2 - Příspěvek na činnost dětí a mládeže ve 
věku od 5 do 19 let (do kat. junior) ve sportovních organizacích Golf club Nová Bystřice, z. s., 
IČ: 69103283, Dobrovského 1/I, 377 01 Jindřichův Hradec ve výši 30 000,-Kč 

20. schvaluje 
poskytnutí finanční dotace z ORJ 14 – Odbor školství z Dotačního programu města Jindřichův 
Hradec na podporu sportu v roce 2020 z opatření č. 3 - Příspěvek na pořádání sportovních akcí 

a na sportovní reprezentaci města dle návrhu uvedeného v příloze č. 2, u nichž požadovaná 
částka přesahuje 50 tis. Kč 

21. schvaluje 
poskytnutí finanční dotace z ORJ 14 – Odbor školství z Dotačního programu města Jindřichův 
Hradec na podporu sportu v roce 2020 z opatření č. 4 – Příspěvek na činnost seniorských 
sportovních týmů v příslušných soutěžích příslušné sezóny HC Vajgar Jindřichův Hradec z. s., 
IČ: 06169244, 9. května 202/II, 37701 Jindřichův Hradec ve výši 140 000,- Kč 

22. schvaluje 
Jindřichův Hradec na podporu sportu v roce 2020 z opatření č. 4 – Příspěvek na činnost 
seniorských sportovních týmů v příslušných soutěžích příslušné sezóny Házené Jindřichův 
Hradec, z. s., IČ 27014479, U Stadionu 1137/II, 37701 Jindřichův Hradec ve výši 341 000,- 
Kč 

23. schvaluje 
poskytnutí finanční dotace z ORJ 14 – Odbor školství z Dotačního programu města Jindřichův 

Hradec na podporu sportu v roce 2020 z opatření č. 4 – Příspěvek na činnost seniorských 
sportovních týmů v příslušných soutěžích příslušné sezóny FK Jindřichův Hradec 1910 z. s., 
IČ:22828192, Jáchymova 734/III, 37701 Jindřichův Hradec ve výši 390 000,- Kč 

24. schvaluje 
poskytnutí finanční dotace z ORJ 14 – Odbor školství z Dotačního programu města Jindřichův 
Hradec na podporu sportu v roce 2020 z opatření č. 4 – Příspěvek na činnost seniorských 

sportovních týmů v příslušných soutěžích příslušné sezóny TJ HBC OLYMP Jindřichův Hradec, 
z. s., IČ: 60816805, Sládkova 881/II, 37701 Jindřichův Hradec ve výši 40 000,- Kč 
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25. schvaluje 
poskytnutí finanční dotace z ORJ 14 – Odbor školství z Dotačního programu města Jindřichův 
Hradec na podporu sportu v roce 2020 z opatření č. 5 - Příspěvek na pořízení nebo zhodnocení 
dlouhodobého hmotného majetku dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 

26. ukládá 
Odboru školství, mládeže a tělovýchovy sepsat příslušné smlouvy o poskytnutí finančních 

dotací 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém protinávrhu JUDr. T. Vytisky. S předloženým 
protinávrhem na usnesení souhlasilo 9 členů ZMě a 16 členů ZMě se zdrželo. 
 
PROTINÁVRH NEBYL PŘIJAT. 
 

Protinávrh MUDr. J. Kopřivy:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
poskytnutí finanční dotace z ORJ 14 – Odbor školství z Dotačního programu města Jindřichův 
Hradec na podporu sportu v roce 2020 z opatření č. 1 - Příspěvek na činnost preferovaných 
sportovních klubů Basket Jindřichův Hradec z. s., IČ: 06468641, U Stadionu 1137/II, 37701 

Jindřichův Hradec ve výši 1 600 000,- Kč 

2. schvaluje 
poskytnutí finanční dotace z ORJ 14 – Odbor školství z Dotačního programu města Jindřichův 
Hradec na podporu sportu v roce 2020 z opatření č. 2 - Příspěvek na činnost dětí a mládeže ve 
věku od 5 do 19 let (do kat. junior) ve sportovních organizacích HC Vajgar Jindřichův Hradec 
z. s., IČ 06169244, U Stadionu 1115/II, 37701 Jindřichův Hradec ve výši 397 000,- Kč 

3. schvaluje 

poskytnutí finanční dotace z ORJ 14 – Odbor školství z Dotačního programu města Jindřichův 
Hradec na podporu sportu v roce 2020 z opatření č. 2 - Příspěvek na činnost dětí a mládeže ve 
věku od 5 do 19 let (do kat. junior) ve sportovních organizacích HC Střelci Jindřichův Hradec, 
z. s., IČ: 02870843, U Stadionu 1115/II, 37701 Jindřichův Hradec ve výši 1 501 500,- Kč 

4. schvaluje 
poskytnutí finanční dotace z ORJ 14 – Odbor školství z Dotačního programu města Jindřichův 

Hradec na podporu sportu v roce 2020 z opatření č. 2 - Příspěvek na činnost dětí a mládeže ve 

věku od 5 do 19 let (do kat. junior) ve sportovních organizacích Házené Jindřichův Hradec, z. 
s., IČ: 27014479, U Stadionu 1137/II, 37701 Jindřichův Hradec ve výši 503 000,- Kč 

5. schvaluje 
poskytnutí finanční dotace z ORJ 14 – Odbor školství z Dotačního programu města Jindřichův 
Hradec na podporu sportu v roce 2020 z opatření č. 2 - Příspěvek na činnost dětí a mládeže ve 
věku od 5 do 19 let (do kat. junior) ve sportovních organizacích TJ HBC OLYMP Jindřichův 

Hradec, z. s., IČ: 60816805, Sládkova 881/II, 37701 Jindřichův Hradec ve výši 50 000,- Kč 

6. schvaluje 
poskytnutí finanční dotace z ORJ 14 – Odbor školství z Dotačního programu města Jindřichův 
Hradec na podporu sportu v roce 2020 z opatření č. 2 - Příspěvek na činnost dětí a mládeže ve 
věku od 5 do 19 let (do kat. junior) ve sportovních organizacích TJ Slovan J. Hradec, z. s., IČ: 
42408768, Jarošovská 743/II, 37701 Jindřichův Hradec ve výši 1 077 500,- Kč 

7. schvaluje 

poskytnutí finanční dotace z ORJ 14 – Odbor školství z Dotačního programu města Jindřichův 

Hradec na podporu sportu v roce 2020 z opatření č. 2 - Příspěvek na činnost dětí a mládeže ve 
věku od 5 do 19 let (do kat. junior) ve sportovních organizacích Veslařskému klubu Vajgar, z. 
s., IČ: 60817453, nábřeží Ladislava Stehny 847/II, 37701 Jindřichův Hradec ve výši 455 000,- 
Kč 

8. schvaluje 

poskytnutí finanční dotace z ORJ 14 – Odbor školství z Dotačního programu města Jindřichův 
Hradec na podporu sportu v roce 2020 z opatření č. 2 - Příspěvek na činnost dětí a mládeže ve 
věku od 5 do 19 let (do kat. junior) ve sportovních organizacích Otevřeným oknům, z. ú., IČ: 
26633582, Na Piketě 742, 377 01 Jindřichův Hradec ve výši 24 000,- Kč 
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9. schvaluje 
poskytnutí finanční dotace z ORJ 14 – Odbor školství z Dotačního programu města Jindřichův 
Hradec na podporu sportu v roce 2020 z opatření č. 2 - Příspěvek na činnost dětí a mládeže ve 
věku od 5 do 19 let (do kat. junior) ve sportovních organizacích TCV Jindřichův Hradec, z. s., 

IČ 42408695, Mládežnická 253/IV, 37701 Jindřichův Hradec ve výši 253 000,- Kč 

10. schvaluje 

poskytnutí finanční dotace z ORJ 14 – Odbor školství z Dotačního programu města Jindřichův 
Hradec na podporu sportu v roce 2020 z opatření č. 2 - Příspěvek na činnost dětí a mládeže ve 
věku od 5 do 19 let (do kat. junior) ve sportovních organizacích SKOK J. Hradec, z. s., IČ: 
60820659, Jarošovská 743/II, 37701 Jindřichův Hradec ve výši 169 000,- Kč 

11. schvaluje 
poskytnutí finanční dotace z ORJ 14 – Odbor školství z Dotačního programu města Jindřichův 

Hradec na podporu sportu v roce 2020 z opatření č. 2 - Příspěvek na činnost dětí a mládeže ve 
věku od 5 do 19 let (do kat. junior) ve sportovních organizacích FK Jindřichův Hradec 1910 z. 
s., IČ: 22828192, Jáchymova 734/III, 37701 Jindřichův Hradec ve výši 665 000,- Kč 

12. schvaluje 
poskytnutí finanční dotace z ORJ 14 – Odbor školství z Dotačního programu města Jindřichův 
Hradec na podporu sportu v roce 2020 z opatření č. 2 - Příspěvek na činnost dětí a mládeže ve 

věku od 5 do 19 let (do kat. junior) ve sportovních organizacích Plaveckému klubu Jindřichův 

Hradec, z. s., IČ: 22822186, sídliště Vajgar 865/III, 37701 Jindřichův Hradec ve výši 408 
000,- Kč 

13. schvaluje 
poskytnutí finanční dotace z ORJ 14 – Odbor školství z Dotačního programu města Jindřichův 
Hradec na podporu sportu v roce 2020 z opatření č. 2 - Příspěvek na činnost dětí a mládeže ve 
věku od 5 do 19 let (do kat. junior) ve sportovních organizacích Basketbalovému klubu 
Jindřichův Hradec z. s., IČ: 69114307, U Stadionu 1137/II, 37701 Jindřichův Hradec ve výši 

463 000,- Kč 

14. schvaluje 
poskytnutí finanční dotace z ORJ 14 – Odbor školství z Dotačního programu města Jindřichův 
Hradec na podporu sportu v roce 2020 z opatření č. 2 - Příspěvek na činnost dětí a mládeže ve 
věku od 5 do 19 let (do kat. junior) ve sportovních organizacích Karate Jindřichův Hradec 
Okinawa Goju Ryu Dojo z. s., IČ: 22887865, Kosmonautů 6/V, 37701 Jindřichův Hradec ve 

výši 124 000,- Kč 

15. schvaluje 
poskytnutí finanční dotace z ORJ 14 – Odbor školství z Dotačního programu města Jindřichův 
Hradec na podporu sportu v roce 2020 z opatření č. 2 - Příspěvek na činnost dětí a mládeže ve 
věku od 5 do 19 let (do kat. junior) ve sportovních organizacích Spolku orientačních sportů 
Jindřichův Hradec z. s., IČ: 22825479, Řečička 751/III, 377 01 Jindřichův Hradec ve výši 45 
000,- Kč 

16. schvaluje 
poskytnutí finanční dotace z ORJ 14 – Odbor školství z Dotačního programu města Jindřichův 
Hradec na podporu sportu v roce 2020 z opatření č. 2 - Příspěvek na činnost dětí a mládeže ve 
věku od 5 do 19 let (do kat. junior) ve sportovních organizacích Tenis klubu Jindřichův Hradec 
z. s., IČ: 04616316, Röschova 1304/II, 37701 Jindřichův Hradec ve výši 170 000,- Kč 

17. schvaluje 
poskytnutí finanční dotace z ORJ 14 – Odbor školství z Dotačního programu města Jindřichův 

Hradec na podporu sportu v roce 2020 z opatření č. 2 - Příspěvek na činnost dětí a mládeže ve 

věku od 5 do 19 let (do kat. junior) ve sportovních organizacích AE MTK Jindřichův Hradec, z. 
s., IČ:05982821, Hvězdná 35/V, 37701 Jindřichův Hradec ve výši 130 000,- Kč 

18. schvaluje 
poskytnutí finanční dotace z ORJ 14 – Odbor školství z Dotačního programu města Jindřichův 
Hradec na podporu sportu v roce 2020 z opatření č. 2 - Příspěvek na činnost dětí a mládeže ve 

věku od 5 do 19 let (do kat. junior) ve sportovních organizacích Vajgarské sani, z. s. IČ: 
05561931 Mukova 76/V, 377 01 Jindřichův Hradec ve výši 30 000,- Kč 

19. schvaluje 
poskytnutí finanční dotace z ORJ 14 – Odbor školství z Dotačního programu města Jindřichův 
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Hradec na podporu sportu v roce 2020 z opatření č. 2 - Příspěvek na činnost dětí a mládeže ve 
věku od 5 do 19 let (do kat. junior) ve sportovních organizacích Golf club Nová Bystřice, z. s., 
IČ: 69103283, Dobrovského 1/I, 377 01 Jindřichův Hradec ve výši 30 000,-Kč 

20. schvaluje 
poskytnutí finanční dotace z ORJ 14 – Odbor školství z Dotačního programu města Jindřichův 
Hradec na podporu sportu v roce 2020 z opatření č. 3 - Příspěvek na pořádání sportovních akcí 

a na sportovní reprezentaci města dle návrhu uvedeného v příloze č. 2, u nichž požadovaná 
částka přesahuje 50 tis. Kč 

21. schvaluje 
poskytnutí finanční dotace z ORJ 14 – Odbor školství z Dotačního programu města Jindřichův 
Hradec na podporu sportu v roce 2020 z opatření č. 4 – Příspěvek na činnost seniorských 
sportovních týmů v příslušných soutěžích příslušné sezóny HC Vajgar Jindřichův Hradec z. s., 

IČ: 06169244, 9. května 202/II, 37701 Jindřichův Hradec ve výši 140 000,- Kč 

22. schvaluje 
Jindřichův Hradec na podporu sportu v roce 2020 z opatření č. 4 – Příspěvek na činnost 
seniorských sportovních týmů v příslušných soutěžích příslušné sezóny Házené Jindřichův 
Hradec, z. s., IČ 27014479, U Stadionu 1137/II, 37701 Jindřichův Hradec ve výši 341 000,- 
Kč 

23. schvaluje 

poskytnutí finanční dotace z ORJ 14 – Odbor školství z Dotačního programu města Jindřichův 
Hradec na podporu sportu v roce 2020 z opatření č. 4 – Příspěvek na činnost seniorských 
sportovních týmů v příslušných soutěžích příslušné sezóny FK Jindřichův Hradec 1910 z. s., 
IČ:22828192, Jáchymova 734/III, 37701 Jindřichův Hradec ve výši 390 000,- Kč 

24. schvaluje 
poskytnutí finanční dotace z ORJ 14 – Odbor školství z Dotačního programu města Jindřichův 
Hradec na podporu sportu v roce 2020 z opatření č. 4 – Příspěvek na činnost seniorských 

sportovních týmů v příslušných soutěžích příslušné sezóny TJ HBC OLYMP Jindřichův Hradec, 
z. s., IČ: 60816805, Sládkova 881/II, 37701 Jindřichův Hradec ve výši 40 000,- Kč 

25. schvaluje 
poskytnutí finanční dotace z ORJ 14 – Odbor školství z Dotačního programu města Jindřichův 
Hradec na podporu sportu v roce 2020 z opatření č. 5 - Příspěvek na pořízení nebo zhodnocení 
dlouhodobého hmotného majetku dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 

26. ukládá 
Odboru školství, mládeže a tělovýchovy sepsat příslušné smlouvy o poskytnutí finančních 
dotací 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém protinávrhu MUDr. J. Kopřivy. S předloženým 
protinávrhem na usnesení souhlasilo 15 členů ZMě, proti 2 členové ZMě a 8 členů ZMě se 
zdrželo. 
 

Usnesení číslo: 310/17Z/2020  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
poskytnutí finanční dotace z ORJ 14 – Odbor školství z Dotačního programu města Jindřichův 
Hradec na podporu sportu v roce 2020 z opatření č. 1 - Příspěvek na činnost preferovaných 
sportovních klubů Basket Jindřichův Hradec z. s., IČ: 06468641, U Stadionu 1137/II, 37701 

Jindřichův Hradec ve výši 1 600 000,- Kč 

2. schvaluje 
poskytnutí finanční dotace z ORJ 14 – Odbor školství z Dotačního programu města Jindřichův 
Hradec na podporu sportu v roce 2020 z opatření č. 2 - Příspěvek na činnost dětí a mládeže ve 
věku od 5 do 19 let (do kat. junior) ve sportovních organizacích HC Vajgar Jindřichův Hradec 
z. s., IČ 06169244, U Stadionu 1115/II, 37701 Jindřichův Hradec ve výši 397 000,- Kč 

3. schvaluje 

poskytnutí finanční dotace z ORJ 14 – Odbor školství z Dotačního programu města Jindřichův 
Hradec na podporu sportu v roce 2020 z opatření č. 2 - Příspěvek na činnost dětí a mládeže ve 
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věku od 5 do 19 let (do kat. junior) ve sportovních organizacích HC Střelci Jindřichův Hradec, 
z. s., IČ: 02870843, U Stadionu 1115/II, 37701 Jindřichův Hradec ve výši 1 501 500,- Kč 

4. schvaluje 

poskytnutí finanční dotace z ORJ 14 – Odbor školství z Dotačního programu města Jindřichův 
Hradec na podporu sportu v roce 2020 z opatření č. 2 - Příspěvek na činnost dětí a mládeže ve 
věku od 5 do 19 let (do kat. junior) ve sportovních organizacích Házené Jindřichův Hradec, z. 

s., IČ: 27014479, U Stadionu 1137/II, 37701 Jindřichův Hradec ve výši 503 000,- Kč 

5. schvaluje 
poskytnutí finanční dotace z ORJ 14 – Odbor školství z Dotačního programu města Jindřichův 
Hradec na podporu sportu v roce 2020 z opatření č. 2 - Příspěvek na činnost dětí a mládeže ve 
věku od 5 do 19 let (do kat. junior) ve sportovních organizacích TJ HBC OLYMP Jindřichův 
Hradec, z. s., IČ: 60816805, Sládkova 881/II, 37701 Jindřichův Hradec ve výši 50 000,- Kč 

6. schvaluje 
poskytnutí finanční dotace z ORJ 14 – Odbor školství z Dotačního programu města Jindřichův 
Hradec na podporu sportu v roce 2020 z opatření č. 2 - Příspěvek na činnost dětí a mládeže ve 
věku od 5 do 19 let (do kat. junior) ve sportovních organizacích TJ Slovan J. Hradec, z. s., IČ: 
42408768, Jarošovská 743/II, 37701 Jindřichův Hradec ve výši 1 077 500,- Kč 

7. schvaluje 
poskytnutí finanční dotace z ORJ 14 – Odbor školství z Dotačního programu města Jindřichův 

Hradec na podporu sportu v roce 2020 z opatření č. 2 - Příspěvek na činnost dětí a mládeže ve 
věku od 5 do 19 let (do kat. junior) ve sportovních organizacích Veslařskému klubu Vajgar, z. 
s., IČ: 60817453, nábřeží Ladislava Stehny 847/II, 37701 Jindřichův Hradec ve výši 455 000,- 
Kč 

8. schvaluje 
poskytnutí finanční dotace z ORJ 14 – Odbor školství z Dotačního programu města Jindřichův 
Hradec na podporu sportu v roce 2020 z opatření č. 2 - Příspěvek na činnost dětí a mládeže ve 

věku od 5 do 19 let (do kat. junior) ve sportovních organizacích Otevřeným oknům, z. ú., IČ: 
26633582, Na Piketě 742, 377 01 Jindřichův Hradec ve výši 24 000,- Kč 

9. schvaluje 
poskytnutí finanční dotace z ORJ 14 – Odbor školství z Dotačního programu města Jindřichův 
Hradec na podporu sportu v roce 2020 z opatření č. 2 - Příspěvek na činnost dětí a mládeže ve 
věku od 5 do 19 let (do kat. junior) ve sportovních organizacích TCV Jindřichův Hradec, z. s., 

IČ 42408695, Mládežnická 253/IV, 37701 Jindřichův Hradec ve výši 253 000,- Kč 

10. schvaluje 
poskytnutí finanční dotace z ORJ 14 – Odbor školství z Dotačního programu města Jindřichův 
Hradec na podporu sportu v roce 2020 z opatření č. 2 - Příspěvek na činnost dětí a mládeže ve 
věku od 5 do 19 let (do kat. junior) ve sportovních organizacích SKOK J. Hradec, z. s., IČ: 
60820659, Jarošovská 743/II, 37701 Jindřichův Hradec ve výši 169 000,- Kč 

11. schvaluje 

poskytnutí finanční dotace z ORJ 14 – Odbor školství z Dotačního programu města Jindřichův 
Hradec na podporu sportu v roce 2020 z opatření č. 2 - Příspěvek na činnost dětí a mládeže ve 
věku od 5 do 19 let (do kat. junior) ve sportovních organizacích FK Jindřichův Hradec 1910 z. 
s., IČ: 22828192, Jáchymova 734/III, 37701 Jindřichův Hradec ve výši 665 000,- Kč 

12. schvaluje 
poskytnutí finanční dotace z ORJ 14 – Odbor školství z Dotačního programu města Jindřichův 
Hradec na podporu sportu v roce 2020 z opatření č. 2 - Příspěvek na činnost dětí a mládeže ve 

věku od 5 do 19 let (do kat. junior) ve sportovních organizacích Plaveckému klubu Jindřichův 
Hradec, z. s., IČ: 22822186, sídliště Vajgar 865/III, 37701 Jindřichův Hradec ve výši 408 
000,- Kč 

13. schvaluje 
poskytnutí finanční dotace z ORJ 14 – Odbor školství z Dotačního programu města Jindřichův 
Hradec na podporu sportu v roce 2020 z opatření č. 2 - Příspěvek na činnost dětí a mládeže ve 

věku od 5 do 19 let (do kat. junior) ve sportovních organizacích Basketbalovému klubu 
Jindřichův Hradec z. s., IČ: 69114307, U Stadionu 1137/II, 37701 Jindřichův Hradec ve výši 
463 000,- Kč 
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14. schvaluje 
poskytnutí finanční dotace z ORJ 14 – Odbor školství z Dotačního programu města Jindřichův 
Hradec na podporu sportu v roce 2020 z opatření č. 2 - Příspěvek na činnost dětí a mládeže ve 
věku od 5 do 19 let (do kat. junior) ve sportovních organizacích Karate Jindřichův Hradec 

Okinawa Goju Ryu Dojo z. s., IČ: 22887865, Kosmonautů 6/V, 37701 Jindřichův Hradec ve 
výši 124 000,- Kč 

15. schvaluje 
poskytnutí finanční dotace z ORJ 14 – Odbor školství z Dotačního programu města Jindřichův 
Hradec na podporu sportu v roce 2020 z opatření č. 2 - Příspěvek na činnost dětí a mládeže ve 
věku od 5 do 19 let (do kat. junior) ve sportovních organizacích Spolku orientačních sportů 
Jindřichův Hradec z. s., IČ: 22825479, Řečička 751/III, 377 01 Jindřichův Hradec ve výši 45 
000,- Kč 

16. schvaluje 
poskytnutí finanční dotace z ORJ 14 – Odbor školství z Dotačního programu města Jindřichův 
Hradec na podporu sportu v roce 2020 z opatření č. 2 - Příspěvek na činnost dětí a mládeže ve 
věku od 5 do 19 let (do kat. junior) ve sportovních organizacích Tenis klubu Jindřichův Hradec 
z. s., IČ: 04616316, Röschova 1304/II, 37701 Jindřichův Hradec ve výši 170 000,- Kč 

17. schvaluje 

poskytnutí finanční dotace z ORJ 14 – Odbor školství z Dotačního programu města Jindřichův 

Hradec na podporu sportu v roce 2020 z opatření č. 2 - Příspěvek na činnost dětí a mládeže ve 
věku od 5 do 19 let (do kat. junior) ve sportovních organizacích AE MTK Jindřichův Hradec, z. 
s., IČ:05982821, Hvězdná 35/V, 37701 Jindřichův Hradec ve výši 130 000,- Kč 

18. schvaluje 
poskytnutí finanční dotace z ORJ 14 – Odbor školství z Dotačního programu města Jindřichův 
Hradec na podporu sportu v roce 2020 z opatření č. 2 - Příspěvek na činnost dětí a mládeže ve 
věku od 5 do 19 let (do kat. junior) ve sportovních organizacích Vajgarské sani, z. s. IČ: 

05561931 Mukova 76/V, 377 01 Jindřichův Hradec ve výši 30 000,- Kč 

19. schvaluje 
poskytnutí finanční dotace z ORJ 14 – Odbor školství z Dotačního programu města Jindřichův 
Hradec na podporu sportu v roce 2020 z opatření č. 2 - Příspěvek na činnost dětí a mládeže ve 
věku od 5 do 19 let (do kat. junior) ve sportovních organizacích Golf club Nová Bystřice, z. s., 
IČ: 69103283, Dobrovského 1/I, 377 01 Jindřichův Hradec ve výši 30 000,-Kč 

20. schvaluje 
poskytnutí finanční dotace z ORJ 14 – Odbor školství z Dotačního programu města Jindřichův 
Hradec na podporu sportu v roce 2020 z opatření č. 3 - Příspěvek na pořádání sportovních akcí 
a na sportovní reprezentaci města dle návrhu uvedeného v příloze č. 2, u nichž požadovaná 
částka přesahuje 50 tis. Kč 

21. schvaluje 
poskytnutí finanční dotace z ORJ 14 – Odbor školství z Dotačního programu města Jindřichův 

Hradec na podporu sportu v roce 2020 z opatření č. 4 – Příspěvek na činnost seniorských 
sportovních týmů v příslušných soutěžích příslušné sezóny HC Vajgar Jindřichův Hradec z. s., 
IČ: 06169244, 9. května 202/II, 37701 Jindřichův Hradec ve výši 140 000,- Kč 

22. schvaluje 
Jindřichův Hradec na podporu sportu v roce 2020 z opatření č. 4 – Příspěvek na činnost 
seniorských sportovních týmů v příslušných soutěžích příslušné sezóny Házené Jindřichův 
Hradec, z. s., IČ 27014479, U Stadionu 1137/II, 37701 Jindřichův Hradec ve výši 341 000,- 

Kč 

23. schvaluje 
poskytnutí finanční dotace z ORJ 14 – Odbor školství z Dotačního programu města Jindřichův 
Hradec na podporu sportu v roce 2020 z opatření č. 4 – Příspěvek na činnost seniorských 
sportovních týmů v příslušných soutěžích příslušné sezóny FK Jindřichův Hradec 1910 z. s., 
IČ:22828192, Jáchymova 734/III, 37701 Jindřichův Hradec ve výši 390 000,- Kč 

24. schvaluje 
poskytnutí finanční dotace z ORJ 14 – Odbor školství z Dotačního programu města Jindřichův 
Hradec na podporu sportu v roce 2020 z opatření č. 4 – Příspěvek na činnost seniorských 
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sportovních týmů v příslušných soutěžích příslušné sezóny TJ HBC OLYMP Jindřichův Hradec, 
z. s., IČ: 60816805, Sládkova 881/II, 37701 Jindřichův Hradec ve výši 40 000,- Kč 

25. schvaluje 

poskytnutí finanční dotace z ORJ 14 – Odbor školství z Dotačního programu města Jindřichův 
Hradec na podporu sportu v roce 2020 z opatření č. 5 - Příspěvek na pořízení nebo zhodnocení 
dlouhodobého hmotného majetku dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 

26. ukládá 
Odboru školství, mládeže a tělovýchovy sepsat příslušné smlouvy o poskytnutí finančních 
dotací 

 
11. Návrh rozpočtového opatření č. 33/2020 - Parkoviště a chodníky Vajgar - Řečička, 
Jindřichův Hradec 
 

Materiál uvedl uvolněný člen rady města Ing. Bohumil Komínek. 
 
Návrh na usnesení:  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje 

provedení rozpočtového opatření č. 33/2020 v ORJ 40 odbor rozvoje takto:  

- Oddíl Ostatní záležitosti pozemních komunikací a silniční dopravy, položka Parkoviště a 
chodníky Vajgar Řečička 2. etapa - zvýšení o částku 3 320 000 Kč.  
- zvýšení financování, položka Změna stavu finančních prostředků o částku 3 320 000 Kč. 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 23 členů ZMě a 2 členové ZMě se zdrželi. 
  
Usnesení číslo: 311/17Z/2020  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
provedení rozpočtového opatření č. 33/2020 v ORJ 40 odbor rozvoje takto:  
- Oddíl Ostatní záležitosti pozemních komunikací a silniční dopravy, položka Parkoviště a 
chodníky Vajgar Řečička 2. etapa - zvýšení o částku 3 320 000 Kč.  

- zvýšení financování, položka Změna stavu finančních prostředků o částku 3 320 000 Kč. 

 
12. Smlouva o bezúplatném převodu pozemku p.č. 712/1 k.ú. Radouňka od SPÚ – realizace 
 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk.  
 
V 17:41 hod se dostavil na jednání ZMě Bc. M. Synek. Přítomno 26 členů ZMě.  
 

Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu pozemku č. 1007992017 mezi městem Jindřichův 
Hradec, Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 00246875 (nabyvatelem) a ČR 
Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ 01312774 

(převádějícím), na převod pozemku p.č. 712/1, ostatní plocha, obec Jindřichův Hradec, k.ú. 

Radouňka, dle předloženého návrhu 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 26 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 312/17Z/2020  

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu pozemku č. 1007992017 mezi městem Jindřichův 
Hradec, Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 00246875 (nabyvatelem) a ČR 
Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ 01312774 
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(převádějícím), na převod pozemku p.č. 712/1, ostatní plocha, obec Jindřichův Hradec, k.ú. 
Radouňka, dle předloženého návrhu 

 
13. Bezúplatný převod pozemků p. č. 834 a p. č. 3520/2, v k. ú. Jindřichův Hradec od 
ÚZSVM do vlastnictví města  

 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk.  
 

Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č. 
A/3922/CJHM/2020 mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec, IČ 

00246875 (jako nabyvatelem) a ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2 (jako převodcem) na převod pozemku 
p. č. 834 ostatní plocha, ostatní komunikace a pozemku p. č. 3520/2 ostatní plocha, ostatní 
komunikace, vše obec i k.ú Jindřichův Hradec.  
Smlouva bude uzavřena dle předloženého návrhu. 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 26 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 313/17Z/2020  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č. 
A/3922/CJHM/2020 mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec, IČ 

00246875 (jako nabyvatelem) a ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2 (jako převodcem) na převod pozemku 
p. č. 834 ostatní plocha, ostatní komunikace a pozemku p. č. 3520/2 ostatní plocha, ostatní 
komunikace, vše obec i k.ú Jindřichův Hradec.  
Smlouva bude uzavřena dle předloženého návrhu. 

 
14. Prominutí a snížení nájemného v souvislosti s koronavirovou epidemií 

 
Materiál uvedl místostarosta města Bc. Radim Staněk.  
 
K tomuto bodu se vyjádřili: 
JUDr. T. Vytiska – návrh usnesení neobsahuje, co chce žadatel, ale stanovisko RMě.  
Ing. S. Mrvka – je to jedna z forem.  
 

Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. neschvaluje 
odpuštění nájemného po dobu trvání nouzového stavu společnosti RAILREKLAM, spol. s r.o., 
IČ: 17047234, Praha 

2. neschvaluje 

snížení nájemného po dobu trvání nouzového stavu na 10% nájmu společnosti RAILREKLAM, 

spol. s r.o., IČ: 17047234, Praha 

3. neschvaluje 
snížení nájemného na 50% nájmu po dobu 1 roku od skončení nouzového stavu společnosti 
RAILREKLAM, spol. s r.o., IČ: 17047234, Praha 

4. neschvaluje 

snížení nájemného o 30% po dobu od 13.3.2020 do 30.6.2020 společnosti MOL Česká 
republika, s.r.o., IČ: 49450301, Praha 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 22 členů ZMě a 4 členové ZMě se zdrželi. 
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Usnesení číslo: 314/17Z/2020  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. neschvaluje 

odpuštění nájemného po dobu trvání nouzového stavu společnosti RAILREKLAM, spol. s r.o., 
IČ: 17047234, Praha 

2. neschvaluje 
snížení nájemného po dobu trvání nouzového stavu na 10% nájmu společnosti RAILREKLAM, 
spol. s r.o., IČ: 17047234, Praha 

3. neschvaluje 
snížení nájemného na 50% nájmu po dobu 1 roku od skončení nouzového stavu společnosti 
RAILREKLAM, spol. s r.o., IČ: 17047234, Praha 

4. neschvaluje 
snížení nájemného o 30% po dobu od 13.3.2020 do 30.6.2020 společnosti MOL Česká 
republika, s.r.o., IČ: 49450301, Praha 

 
15. Vyhlášení druhých výzev dotačních programů města Jindřichův Hradec 
 
Materiál uvedla místostarostka města Ing. Magda Blížilová.  
 

K tomuto bodu se vyjádřili: 
Ing. P. Blížilová – v opatření č. 4 pro seniory se ušetřily prostředky. To se rozdělovat nebude? 
Ing. M. Blížilová – bude to v rámci individuální dotace, ne v rámci 2. výzvy. 
 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
vyhlášení druhé výzvy v rámci Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu 
sportu na rok 2020 podle předloženého návrhu 

2. neschvaluje 
vyhlášení druhé výzvy v rámci Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu 
sportu na rok 2020 v Opatření č. 1 Dotace na činnost preferovaných sportovních klubů 

3. schvaluje 
vyhlášení druhé výzvy v rámci Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu 
volnočasových aktivit dětí a mládeže na rok 2020 podle předloženého návrhu 

4. schvaluje 
vyhlášení druhé výzvy v rámci Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu 
kultury a zájmové činnosti na rok 2020 podle předloženého návrhu 

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

usnesení souhlasilo 26 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 315/17Z/2020  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 

vyhlášení druhé výzvy v rámci Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu 

sportu na rok 2020 podle předloženého návrhu 

2. neschvaluje 
vyhlášení druhé výzvy v rámci Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu 
sportu na rok 2020 v Opatření č. 1 Dotace na činnost preferovaných sportovních klubů 

3. schvaluje 
vyhlášení druhé výzvy v rámci Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu 

volnočasových aktivit dětí a mládeže na rok 2020 podle předloženého návrhu 
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4. schvaluje 
vyhlášení druhé výzvy v rámci Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu 
kultury a zájmové činnosti na rok 2020 podle předloženého návrhu 

 
16. Informace o činnosti města Jindřichův Hradec v souvislosti s epidemií koronaviru 
 
Materiál uvedl starosta města Ing. Stanislav Mrvka.  

 
V 17:53 hod opustil jednání ZMě Bc. R. Staněk. Přítomno 25 členů ZMě. v 17:55 hod se dostavil Bc. R. 
Staněk. Přítomno 26 členů ZMě. V 18:18 hod opustil jednání ZMě MUDr. L. Žižka a Ing. P. Blížilová. 
Přítomno 24 členů ZMě. v 18:21 hod se dostavila na jednání ZMě Ing. P. Blížilová. Přítomno 25 členů 
ZMě. 
 

K tomuto bodu se vyjádřili: 
Ing. J. Nejedlý – vyjádřil se k nákupu desinfekce, jelikož byl nařknut v plátku Žurnál a velmi ho to 
urazilo a poškodilo firmu Fruko-Schulz. Bylo uvedeno, že okrádá Město J. Hradec. Cituje Ing. J. 
Chalupského z článku. Město nakupovalo desinfekci nejlevněji. Ing. J. Chalupský lhal a neměl ověřené 
informace. Nenapsal nic o tom, že firma věnovala spoustu kanystrů desinfekce zdarma městu, školám, 
zdravotníkům, obcím aj. To nenapíše. 
Ing. J. Chalupský – můžu potvrdit, že město nakupuje desinfekci za 91 Kč/l. Nemám se za co 

omlouvat. Na posledním jednání ZMě byla řečena cena 150 Kč/l. Cena pak byla upřesněna. Článek byl 
pozitivní, nebyla poškozena firma Fruko-Schulz. Pouze jsem zveřejnil informace, které jsem obdržel.  
Ing. S. Mrvka – nezpochybňuji, že jsem to řekl, jelikož v té době se předpokládala cena a až potom 
byla stanovena.   
Ing. J. Chalupský – role opozice je, aby věci kontrolovala a prověřovala a tu funkci plníme správně.  
Ing. J. Mlčák – co je za položku 18x obědy? 
Ing. S. Mrvka – byla povinnost zajistit obědy pro bezdomovce, kteří byly umístěny v karanténě. 

Muselo být zajištěno právě stravování, ubytování, stálá služba, sociální služby atd. 
 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. bere na vědomí 

informaci o činnosti města Jindřichův Hradec v souvislosti s epidemií koronaviru 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na 
usnesení souhlasilo 26 členů ZMě. 
 
Usnesení číslo: 316/17Z/2020  
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. bere na vědomí 
informaci o činnosti města Jindřichův Hradec v souvislosti s epidemií koronaviru 

 

Starosta Ing. S. Mrvka vyhlásil 15-ti minutovou přestávku.  

 
17. Diskuze + interpelace členů ZMě 

 
V diskuzi vystoupili:  
Ing. S. Mrvka – včera byl zahájen provoz Hvězdárny. Až budou uvolněná opatření, že může být 
přítomno více lidí (v současné době je možno cca 16 lidí), tak pak se dohodne termín návštěvy se 

zastupiteli.  
Mgr. V. Burian – 18. 6. 2020 zve do Muzea Jindřichohradecka na vernisáž výstavy Čs. letci na 
západní frontě. Hostem je E. Stehlík. Tématem budou i parašutisté, kteří provedli atentát na R. 

Heydricha.  
Ing. J. Chalupský – bydlení v bytovém domě naproti AVE (dlouhodobý hluk, nepořádek,…), zda se 
s tím dá něco dělat? Kolik podnikatelů si zažádalo o pomoc 5 tis. Kč a kolika se to již vyplatilo? Jak to 
vypadá s parkovištěm u Fruka a zda zůstane zastávka MHD? Nežárecká ulice č. p. 104 – při kraji 
silnice stojí auta a je tam nepřehledná situace.  
Ing. S. Mrvka – v letošním roce se měla zahájit rekonstrukce části bytového domu, ale jelikož se 

bude dělat celková rekonstrukce, tak se to posune o 1 rok. Jsou nám doručovány stížnosti, řeší se 
jednotlivě a pokud je to již neúnosné, není prodloužena nájemní smlouva.  
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Mgr. Bc. K. Holý – RMě schválila 69 žádostí o podporu a ty budou v nejbližších dnech vypláceny. A 
další žádosti budou posouzeny RMě. Celkem cca 150 žádostí. 
Ing. B. Komínek – musí činit MěPo ohledně parkování v Nežárecké ulici. Nic jiného není možné. 
Ohledně parkoviště u Fruka, zastávka MHD tam zatím je.  

Mgr. O. Pumpr – rozhodnutí RMě ohledně výstavby tělocvičny na 2. ZŠ, která se projednávala na 
jednání ZMě a nebyla schválena. V materiálech bylo uvedeno, že cena zakázky by stála 1 mil. Kč bez 

DPH. Nakonec byla schválena zakázka za cenu 750 tis. Kč bez DPH. Možná je to procesně správně, ale 
otázky to vzbuzuje. Nebylo by fér, když ZMě s tím jednou již nesouhlasilo, nemělo by se předložit 
znovu ZMě?  
Ing. S. Mrvka – nejvyšší zákon je rozpočet. A zakázka byla schválena v rozpočtu. Postup je procesně 
správný.  
JUDr. T. Vytiska – na minulém zasedání bylo řečeno, že se mají oslovit podnikatelé, aby následovali 

město v prominutí nájmů. Kdo se oslovil? 
Ing. S. Mrvka – nikoho jednotlivě jsme neoslovovali.  
Mgr. O. Pumpr – požaduje písemnou odpověď ohledně snížení ceny zakázky výstavby tělocvičny pod 
1 mil. Kč.  
Doc. RNDr. J. Pokorný, CSc. – jaká je pozice architekta?  
Ing. S. Mrvka – byla vypsána 2 výběrová řízení, ale nikdo se nepřihlásil. Pak bylo vypsáno výběrové 
řízení na externistu. Přihlásil se jeden. Nemůžeme se domluvit na společném cíli. Ocenil bych, 

kdybychom měli architekta na plný úvazek. 
Ing. J. Chalupský – v čem spočívá proces posuzování o poskytnutí podpory podnikatelům? Proč to 

posuzuje RMě?  
Ing. S. Mrvka – RMě je neposuzuje, ale schvaluje ty žádosti, které splnily podmínky. 
 
 
 

 
18. Závěr 

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

 
 
 
                                                                                   Ing. Stanislav   M r v k a 
                                                                                           starosta města 
 

 

 
Ověřovatelé:   Otakar Kinšt               …………………………… 
  
                     datum ověření zápisu                                       …………………………… 
 
 
 

  Petr Spatzierer      …………………………… 
 
                      datum ověření zápisu                                        .………………………….. 
 
 
 

 
Zapsala: I. Korandová 
V Jindřichově Hradci dne 27. května 2020 


