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   Je předkládána Výroční zpráva společnosti Služby města Jindřichův Hradec s.r.o. za rok 

2021. Snahou společnosti bylo maximální naplnění požadavků Města Jindřichův Hradec, 

obyvatel Jindřichova Hradce a místních částí. V průběhu celého roku byl kladen důraz na 

dodržování kvality služeb a prací, na zvýšení produktivity práce a důsledně byly sledovány 

náklady s cílem dosažení růstu tržeb.  
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ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 
 

Služby města Jindřichův Hradec s.r.o. 
zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích,  

oddíl C, vložka 10836 

 IČ:       26043335 

DIČ:      CZ26043335 

sídlo společnosti:          Jiráskovo předměstí 1007/III, 377 01 Jindřichův Hradec 

právní forma společnosti: společnost s ručením omezeným 
rozhodující předmět činnosti:  ▪ správa a údržba nemovitostí 

▪ poskytování technických služeb 
▪ specializovaný maloobchod 
▪ nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 
▪ poskytování technických služeb pro zemědělství a 
zahradnictví 
▪ lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti 
▪ přípravné práce pro stavby 
▪ specializované stavební činnosti 
▪ dokončovací stavební práce 
▪ technická činnost v dopravě 
▪ služby v oblasti administrativní správy a služby 
organizačně hospodářské povahy u fyzických a 
právnických osob 
▪ hostinská činnost 
▪ silniční motorová doprava nákladní: vnitrostátní 
provozovaná vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti 
mezinárodní provozovaná vozidly do 3,5 t celkové 
hmotnosti 
▪ provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a 
zařízení sloužících regeneraci a rekondici 
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▪ provozování krematoria 
▪ provozování pohřební služby 
▪ montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených    
elektrických zařízení 
▪ poskytování služeb pro osobní hygienu a služby 
související s péčí o vzhled osob 
▪  zemědělská výroba 
 

statutární orgán:                         Ing. Jan Mlčák, MBA – jednatel 
                                                        Ing. Ivo Ježek – jednatel 
       
dozorčí rada:                                Aleš Müller – předseda 
                                                        Ing. Petra Blížilová   
                                                        Mgr. Radek Hrubý 
                                                        Bc. Martina Pechová 
                                                        Mgr. Bc. Karel Holý 
                                                        Mgr. Bc. Vít Pošvář    
                                                        
 

společníci:                                    Město Jindřichův Hradec 
                                                       Jindřichův Hradec II, Klášterská 135, 
                                                       IČ: 00246875 
                                                       vklad: 3 700 000,- Kč 
                                                       obchodní podíl: 100 % 

 

základní kapitál:                          3 700 000,- Kč 
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POLITIKA KVALITY A STRATEGIE SPOLEČNOSTI 
 

- kvalita - 

- neustálé zvyšování kvality odvedených prací a služeb 
- aplikace nových technologií pro dosažení vysoké kvality odvedených prací a 
  služeb 
- trvale vzdělávat a motivovat zaměstnance jako tvůrce kvality prací a služeb 
 

 - bezpečnost a ochrana zdraví - 

- veškeré činnosti společnosti provádět s ohledem na bezpečnost a zdraví  
   zaměstnanců, veřejnosti a okolí 
- dodržovat legislativní požadavky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví 
- zlepšovat pracovní prostředí a podmínky 
- informovat a motivovat zaměstnance k aktivnímu přístupu při ochraně zdraví  
  a prevence rizik 
 

 - ochrana životního prostředí -  

- v rámci ochrany životního prostředí a vlivu činnosti naší společnosti na životní  
  prostředí působit více než ukládají platné zákony a předpisy 
- aplikací moderních ekologických technologií a prostředků snižovat negativní  
  dopad na životní prostředí 
- vzdělávat a motivovat zaměstnance k ochraně životního prostředí 
 

 - strategie společnosti - 

- udržet a rozšiřovat činnosti pro Město Jindřichův Hradec i ostatní odběratele 
- zvyšování výkonnosti a efektivity ve všech činnostech společnosti 
- neustále zavádět a zlepšovat progresivní metody řízení organizace 
- zajištění stabilního ročního obratu společnosti 
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INFORMACE O AKTIVITÁCH V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE 
     
     V oblasti výzkumu a vývoje společnost nevyvíjí žádné aktivity. 
 

INFORMACE O AKTIVITÁCH V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ A PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH 

 
     V oblasti životního prostředí společnost spolupracuje se společnostmi ČECH – ODPADY, 
s.r.o., AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Ekopron-metal s.r.o., Kronospan s.r.o., 
Sběrné suroviny a.s., Elektrowin a.s., Asekol s.r.o., Ecobat s.r.o., Ecolamp s.r.o. a město 
Jindřichův Hradec. 
 

INFORMACE O ORGANIZAČNÍ SLOŽCE V ZAHRANIČÍ 
 
     Společnost nemá žádnou organizační složku v zahraničí. 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI 
 

Společnost Služby města Jindřichův Hradec s.r.o. k 31. 12. 2021 měla 123 přepočtený 
počet zaměstnanců. 
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI 
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ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH STŘEDISEK 
 středisko ekonomicko - organizační 

- hrabání listí a trávy 

- výsadba stromů, keřů a květin (+pěstební péče) 

- štěpkování dřevní hmoty 
v Jindřichově Hradci +  
 

 středisko údržby 

- zimní údržba komunikací 

- úklid po zimní údržbě 

- blokové čištění komunikací dle harmonogramu 

- průběžné strojní a ruční čištění 

- ruční sběr odpadků na veřejném prostranství 

- sečení travnatých ploch 

- řez keřů 

- kácení stromů, ořezy, zpracování vývratů 

- odstraňování nežádoucích porostů 

- správa, údržba a opravy komunikací, vodorovné dopravní značení 

- správa městských bytů 

- výsadba stromů, keřů a květin (+ pěstební péče) 

- údržba dětských hřišť a instalace nových prvků 

- provoz kompostárny 
 

- komplexní zajištění účetnictví a personální agendy 

- veřejné zakázky 

- zpracovávání dotazníků a výkazů pro ČSÚ 

- organizování a zajištění trhů 

- zajištění povolení kácení dřevin mimo les 
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středisko odpadového hospodářství 

- svoz odpadkových košů 

- opravy, výměny a instalace odpadkových košů 

- likvidace „černých“ skládek 

- ruční sběr drobného odpadu na veřejném prostranství 

- zajištění provozu sběrného dvora odpadů v J. Hradci Na Cihelně 

- zajištění veřejně prospěšných prací 

- správa webových stránek společnosti 

 
   středisko VO a MVE   

- instalace, provoz a údržba veřejného osvětlení, údržba světelného  

  signalizačního zařízení 

- provoz veřejných WC  

- provoz záchytných kotců 

- provoz malé vodní elektrárny „Devět mlýnů“ 

- přebírání veřejného prostranství a místních komunikací po zvláštním užívání  

  na území města Jindřichův Hradec (vč. místních částí) 

- zajištění administrativy kompostárny 

- kontrola a revize dětských hřišť 

- správa a údržba parkovacích automatů 

- BOZP 
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   středisko lesy 

- správa městských lesů o rozloze cca 556 ha – pěstební a těžební činnost 

   středisko SPK 

- provoz pohřební služby 

- správa krematoria  

- správa a údržba hřbitova v ulici Vídeňská a v ulici Václavská 

   středisko bazén + aquapark 

- provoz bazénu, saun a relaxačního centra 

- provoz venkovního aquaparku 

- provoz občerstvení 

- plavecká škola 

   středisko sportovišť 

- správa a provoz městských sportovišť: 

- zimní stadion 

-  skatepark 

- sportovní hala, tělocvična Slovan 

- fotbalová hřiště (Vajgar, UMT Piketa a Tyršův stadion) 

- provoz parkoviště Jitřenka  

- antukové kurty 

- turistická ubytovna 

    Středisko Švecova kolej 

-  ubytování pro studenty a turisty 
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VÝSLEDKY DLE STŘEDISEK – ROK 2021 
 

Název střediska Účetní název a označení Výsledek hospodaření 
Středisko ekonomicko-organizační Správa - 99 1.868.788,53 
Středisko údržby Dílna - 01 11.024.380,41 
Středisko VO a MVE Veřejné služby WC - 12 -116.929,65 
 Veřejné osvětlení - 15 346.258,73 
 MVE - 29 -283.557,21 

Středisko celkem  10.970.152,28 
Středisko Lesy  Lesy - 28 2.949.425,95 

Středisko SPK Správa krematoria a pohřebiště - 13 2.074.079,17 
Středisko bazén + aquapark Aquapark, bazén - 50 -7.361.139,18 
 Sauna - 51 105.108,32 
 Bufet a kiosek - 52 430.198,26 
 Restaurace bazén - 53 0 
 Plavecká škola - 54 191.730,96 
 Podnájmy bazén - 55 42.508,60 

Středisko celkem  -6.591.593,04 
Středisko sportovišť Sportovní hala – 60 -1.899.931,32 

 Zimní stadion - 61 -2.658.921,12 
 Stadion Vajgar – 62 -537.958,25 
 Hřiště Piketa – 63 -99.536,41 
 Skatepark – 64 -19.417,62 

 Rehabilitace Sportovní hala – 65 49.781,89 
 Bufet Sportovní hala – 66 14.220,00 
 Restaurace Zimní stadion - 67 74.543,51 
 Restaurace sport - 68 152.914,37 

 Městská plovárna – 69 0.00 
 Parkoviště - 70 294.607,10 
 Turistická ubytovna - 71 -72.827,21 
 Tělocvična Slovan - 72 167.995,13 

 Kuželna - 73 1.795,23 
 Kurty - 74 2.117,44 
 Tyršův stadion - 75 10.350,37 

Středisko celkem  -4.520.266,89 

Středisko Švecova kolej kolej -15.327,30 
Středisko odpadového hospodářství Sběrný dvůr - 2 327.534,16 

   VÝSLEDKY CELKEM   7.062.792,86 Kč 
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REZERVY DLE STŘEDISEK 
 

 

   Všechny rezervy ze zisku jsou tvořeny v souladu s ustanovením § 9 zák. č. 593/1992 Sb. 

(zákon České národní rady o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů) a vnitřní 

směrnicí společnosti Služby město Jindřichův Hradec s.r.o. ze dne 1. 9. 2012. Současně je 

výše rezerv deponována na samostatných bankovních účtech vedených u Československé 

obchodní banky a.s. pobočka Jindřichův Hradec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Středisko Výše rezerv tvořených v roce 
2021 

Stav rezervy k  
31. 12. 2021 

01 – Dílna   0.00,-Kč 0.00,-Kč 
13 – Správa pohřebiště a krematoria 500.000,00,-Kč 500.000,00,-Kč 
28 – Lesy (pěstební činnost)                  2.135.000,00,-Kč        8.215.000,00,-Kč 
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POPIS ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH STŘEDISEK 
 

středisko ekonomicko – organizační 
Toto středisko tvoří příjmy z tržeb z Farmářských trhů, Vánočních trhů a poutě 

„Porcinkule“, dále jsou tvořeny především z dotací na provoz sportovišť a mandátní 

smlouvy. Veškeré náklady tohoto střediska jsou spojné s vedením a administrativním 

provozem firmy. Vedoucím tohoto střediska je jednatel společnosti. 

 

středisko údržby 
Vedoucím tohoto střediska je Bc. Petr Dvořák. Středisko zahrnuje činnosti na úseku 
údržby veřejného prostranství a místních komunikací, údržby veřejné zeleně, 
kompostárny, údržby městských bytů a opravy komunikací. Tento rok bylo na úseku 
zeleně, kromě pravidelné údržby, vysázeno 78 ks stromů v rámci náhradní výsadby za 
pokácené stromy, dále byly osázeny letničkami záhony v osmi lokalitách a květináče 
v devíti lokalitách. Celkem bylo vysázeno 4800 ks letniček, byla provedena  výzdoba  
květinovými válci na náměstí Míru a náměstí Masarykově v počtu 12 ks a květinová 
výzdoba sloupů VO závěsnými květináči v celkovém počtu 83 ks, nově byla provedena 
květinová výzdoba v truhlících na lávce přes rybník Vajgar a na mostě přes řeku Nežárku 
pod branou. V rámci stavební činnosti jsme  se především věnovali běžné údržbě, 
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opravám a odstraňováním závad na místních komunikacích. Mimo to jsme opravili 
účelové lesní cesty v majetku města v hodnotě cca  500 tis. Kč. 

V roce 2021 byl na středisku vytvořen zisk ve výši 10,777 mil. Kč.. Tím došlo k meziročnímu 
nárůstu zisku o cca  1,941 mil. Na výsledku se projevil především větší objem prací.  V roce 
2021 byly na tomto středisku pořízeny stroje a zařízení v celkové hodnotě cca 4,573 mil. 
Kč. Jednalo se o kloubový komunální nosič nástaveb HAKO Citymaster 1650 za cenu 2,948 
mil. Kč, malotraktor Kubota za cenu 829 tis. Kč, cisternovou  nástavbu na zalévání za cenu  
199 tis. Kč, dále pak  válečkový sypač, 2 ocelové kontejnery, radlici, soupravu pro zalévání 
divokých prasklin,3 křovinořezy a to vše za celkovou cenu 596 tis. Kč.   

V roce 2022 plánujeme pořídit nové malé nákladní sklápěcí vozidlo do 3,5 t,  kontejnerový 
nosič, chodníkové zametací vozidlo s možností použití pro zimní údržbu. Všechny 
plánované nákupy budou realizovány jako výměna za stávající již dosluhující stroje a 
zařízení.  

 
 



  

SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC S.R.O. 14 

 

středisko odpadového hospodářství 
Toto středisko je vedené Františkem Nedvědem. Za rok 2021 zde byl vytvořen zisk ve výši 
345 tisíc Kč. 

Na sběrném dvoře byl opět navýšen celkový počet „návštěvníků“ -21533 obyvatel a 
odpadů - 2149 tun, včetně zpětného odběru elektrozařízení. Po vytřídění jednotlivých 
složek odpadů následně spolupracujeme se společnostmi: Čech-odpady s.r.o.,AVE – 
odpadového hospodářství s.r.o., Silva CZ s.r.o., Ekopron-metal s.r.o., Sběrné suroviny 
a.s.,Elektrowin a.s., Asekol s.r.o.,Ecobat s.r.o.,Ecolamp s.r.o.,Rema systém a.s.,MAKROILS 
CZ – Marek Křesťan 

Dále středisko zajistilo pravidelný svoz a údržbu 413 odpadkových košů. Opět bylo 
zajištěno odstraňování „Černých skládek“ v Jindřichově Hradci a místních částech a dále 
byl prováděn pravidelný ruční sběr drobného odpadu v intravilánu obce. 

V dubnu a říjnu byl proveden svoz a vytřídění velkoobjemových kontejnerů v Jindřichově 
Hradci a místních částech, a to plně v souladu se stanoveným harmonogramem. 

V roce 2021 nebyla pořízena na středisko žádná technika ani vybavení. Byly prováděny 
pouze nutná údržba a opravy (cca 90 tis. Kč) na vozidle pro svoz odpadkových košů, aby 
byla zajištěna jeho provozuschopnost. Vzhledem k vysokému nájezdu km (150 tis.), 
častým poruchám, následným opravám a značnému opotřebení tohoto vozidla, 
plánujeme v roce 2022 nákup vozidla nového.  

 

2018 2019 2020 2021

objemný odpad 358 432 504 481

stavební suť 260 304 348 354

dřevo 261 364 488 511

biologický odpad 200 192 288 347
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středisko VO a MVE 
VO: Vedoucím střediska byl do konce roku 2021 Jaroslav Kubánek. Hlavní náplní střediska 
je údržba veřejného osvětlení v provozuschopném stavu a vánoční výzdoba města 
Jindřichův Hradec včetně přilehlých částí. Za rok 2021 se ve výše uvedené oblasti středisku 
podařilo vygenerovat zisk 346 258 Kč. Středisko doplnilo vánoční výzdobu o nové dekory, 
které byly rozmístěny v ulici Václavská (20 ks) a v ulici Panská (8 ks) 

MVE: Ke konci roku závada setrvačníku opět vyřadila elektrárnu z provozu. Náklady na 
jeho opravu a lhůta, po kterou musela být elektrárna opět mimo provoz zapříčinily 
celkovou ztrátu 283 557 Kč za sledované období. 

Veřejné WC: Veřejné toalety jsou provozované na 4 místech. Celoročně – v Husových 
sadech, v průchodu Staré radnice a u autobusového terminálu v Pravdově ulici a sezónně 
v objektu domu s pečovatelskou službou č.p. 13 u parkoviště Jitřenka. Výsledek 
hospodaření skončil ve ztrátě 116 929 Kč.  
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Zábory: Úkolem vedoucího střediska je i přebírání městských ploch, které byly z 
různých důvodů dočasně uzavřeny záborem a v roce 2021 od subjektů převzal celkem 87 
ploch o celkové rozloze 2478 m2. 

Parkovací automaty: Dále středisko zajišťuje provoz 14 ks parkovacích automatů ve 
správě Města Jindřichův Hradec.  

a parkoviště ve Václavské ulici. 

Vnitřní logistické zabezpečení: Vedoucí střediska se také podílí na řízení chodu 
kompostárny, jejího zabezpečení a záchytné stanice pro dočasné umístění toulavých psů.  
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Zajišťuje dodávky výstrojních součástek a osobních ochranných pomůcek včetně 
dodržování termínů jejich životnosti v rámci celé společnosti. Ve spolupráci se závodním 
lékařem zajišťuje dodržování lhůt pravidelných lékařských kontrol všech zaměstnanců 
společnosti a zároveň vystupuje v roli koordinátora se společností CIVOP s.r.o. v rámci 
úseku BOZP.  

  
středisko lesy  
Vedoucím střediska je Jan Dvořák. V roce 2021 bylo vytěženo 7534,25 m3 dřeva, to je 
přibližně o 5000,- m3 méně než v roce předchozím. Rozdíl spočívá ve zmírnění kůrovcové 
kalamity. Z celkového objemu vytěženého dřeva bylo 4294m3 smrku napadeného 
kůrovcem, 2191m3 z větrné kalamity, 821m3 výchovné probírkové zásahy a 227m3 
úmyslné domýcení narušených porostů .  

V roce 2021 bylo zalesněno 8,73 ha holin. Vysázeno bylo 45 680 kusů sazenic.  

Průměrná prodejní cena dřeva na odvozním místě dosáhla 1317,73 Kč/m3. V roce 2020 
na konci roku byla o 630,-Kč/m3 nižší. Poptávka po dřevu, oproti předchozím letům, 
převyšuje nabídku a cena dřeva roste. 
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 středisko SPK 
Vedoucí střediska je Hana Palusková. Toto středisko zajišťuje údržbu městských hřbitovů 
ve Vídeňské ulici a Václavské ulici a provoz pohřební služby. V tomto roce bylo provedeno 
2197 kremací, 316 rozloučení v obřadní síně a 84 rozloučení bez obřadu. Z toho vyplývá, 
že došlo k nepatrnému poklesu počtu kremací (konce dubna 2021 došlo k ukončení 
výpomoci pro PS Tábor Melich v oblasti kremací zemřelých). Na druhé straně však díky 
přístupu obsluhám kremační pece došlo k výraznému snížení průměrné spotřeby plynu 
na 1 kremacina 6,55 m3 ! v roce 2021,tímto výrazným snížení spotřeby plynu došlo i při 
zvýšení cen za tento druh energie ke snížení nákladů na 1 kremaci. 

K významným akcím, které proběhly v loňském roce, bezesporu patří revitalizace zeleně 
na městském hřbitově. Celá akce má několik etap. V první etapě došlo k výměně 
ozdobných kontejnerů u obřadní síně a instalace ozdobné vázy v prostorách vestibulu. 

Ve 2. etapě následovalo odstranění pichlavých smrků u hlavní brány u obřadní síně, 
rekonstrukce trávníku, vysazení trvalek. Do celého prostoru byly následně 
zakomponovány břízky a podél oplocení řada tisů. Celá akce je financována a řízena 
Městem Jindřichův Hradec, Odbor životního prostředí dle návrhu Ing. Markéty Roubíkové. 

Mezi další důležité akce v roce 2021 byla příprava na kompletní přečíslování všech 
hrobových míst. Celkové náklady na přečíslování činí 121.365,-Kč  a byly plně hrazen 
z prostředků SMJH. 
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středisko bazén + aquapark 

Vedoucí střediska je Marcela Kůrková. I v roce 2021 ovlivnila negativně chod areálu 
Plaveckého bazénu Jindřichův Hradec pandemie koronaviru. S ohledem na Vládou ČR 
nařízené uzavření bazénových komplexů v rámci celé republiky se prvním dnem provozu 
v roce stal až 2. červen 2021. Naprostou většinu 1. pololetí roku tak zařízení zůstalo pro 
veřejnost uzavřeno. Jedinou kompenzací, kterou společnost s ohledem na tuto 
skutečnost získala, bylo částečné krytí mzdových nákladů zaměstnanců. Na další 
kompenzace však Služby města Jindřichův Hradec s ohledem na stanovené parametry 
vypsaných podpůrných programů nedosáhly, a to i přesto, že společnost musela za 
absence tržeb hradit řadu běžných nákladů včetně vysokých cen energií. 

Návštěvníci bazénu a v létě venkovního aquaparku byli od začátku povinni prokazovat 
takzvanou bezinfekčnost, což se negativně odráželo v návštěvnosti. V 2. polovině roku pak 
stát striktně nařídil umožnění vstupu pouze očkovaným návštěvníkům, a to znamenalo 
další propad zájmu ze strany veřejnosti. Jednalo se o celorepublikový trend, který 
bazénová zařízení postihl bez výjimek.  

V červenci a v srpnu, které jsou příjmově nejsilnějšími měsíci v roce, navíc nepřálo počasí. 
Tento fakt  se nepříznivě promítl do statistik návštěvnosti venkovního aquaparku, jehož 
služby využilo téměř o polovinu méně lidí než v předchozím roce 2020. Dny s nejvyšší 
návštěvností tak paradoxně nastaly až po Vánocích, kdy v prázdninových dnech denní 
návštěvnost představovala  800 až 900 osob za den.  

Celková ztráta za celé zařízení činila 6,59 milionu korun. V částce je započten i 1 milion 
korun, který se městu Jindřichův Hradec coby vlastníku areálu vrátil v podobě nájemného. 
Z jednotlivých středisek se koronavir citelně dotkl Plavecké školy, jež rodičům vracela 
kurzovné za neuskutečněné kurzy, a její zisk tak představoval pouze 191 730 korun, což je 
o 2,5 milionu korun méně než v běžných letech. Zisk 105 108 korun zaznamenalo 
středisko Sauna a zisk 430 198 korun středisko Bufet. Celková návštěvnost zařízení 
vyšplhala na hodnotu 152 125 osob za rok, která navzdory propadu řadí bazén na pozici 
nejnavštěvovanějších míst v Jindřichově Hradci a v bazénovém žebříčku mezi top zařízení 
v rámci celé České republiky.  
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Pozitivem dalšího covidového roku byl jak neutuchající zájem o kurzy Plavecké školy, jež i 
v roce musela zájemce odmítat, tak i o provoz sauny a o služby bufetu. Plavecký bazén si 
v roce 2021 připomněl 30 let od svého otevření v říjnu 1991. Oslava výročí musela být 
s ohledem na koronavir přesunuta až do roku 2022. Veřejnost si tak mohla v roce 2021 
užít jedinou tradiční akci, a to srpnové „Vánoce v aquaparku“.  

V rámci investic proběhla výměna zkorodovaných šroubů na přírubách potrubí ve 
strojovně venkovního aquaparku, odehrála se 1. etapa odstranění havarijního stavu 
řídicího systému technologie bazénu a v neposlední řadě došlo v rámci zajištění 
bezpečnosti návštěvníků k obnově kamerového systému pro potřeby činnosti plavčíků.  

 

 

 středisko sportovišť  

Vedoucím sportovišť je Zbyněk Pícha. První čtvrtletí roku 2021 bylo provozováno jak na 
vnitřních, tak venkovních sportovištích omezeno pandemii Covid – 19. Třetí a čtvrté 
čtvrtletí už mohla být sportoviště využívána téměř stoprocentně, avšak stále za 
dodržování hygienických pravidel.  

Na zimním stadionu byl provoz omezen s ohledem na vládní nařízení. Probíhaly kontroly 
bezinfekčnosti, veřejnost se musela při vstupu prokázat certifikátem o očkování. V této 
sezoně jsme stadion zcela uzavřít nemuseli. Hokejová sezóna byla zahájena tradičním 
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hokejovým kempem pana Bukače, který proběhl v červenci. Kapacitní omezení a s tím 
spojená návštěvnost se projevily též na veřejném bruslení. 

Sportovní hala, tělocvična bývalého Slovanu a kuželna – i tato sportoviště, stejně jako 
zimní stadion, jsme provozovali po celou sezonu s výjimkou začátku roku, kdy ještě 
kapacita byla omezená nebo sportoviště zavřená. Hrála se zde soutěžní mládežnická a 
seniorská utkání v basketbalu, házené, florbalu a volejbalu. 

Turistická ubytovna měla v roce 2021 kapacitu přes 106 lůžek. Jsou zde ubytovaní stálí 
klienti na sociálních dávkách, zahraniční pracovníci, které jsme z důvodu vládních opatření 
ubytovávali až po uvolnění opatření. Turistickou ubytovnu turisté využívají minimálně. 
Deset pokojů bylo v srpnu trvale pronajato za paušální částku firmě first market, s.r.o. 
Firma si zde ubytovává zahraniční pracovníky. 

Venkovní sportoviště areálu Tyršova stadionu bylo možné využívat v plném rozsahu bez 
zvláštních omezení. Na fotbalovém hřišti UMT „Piketa“ se trénuje v zimních měsících od 
listopadu do konce března. Jezdí sem na soustředění teamy z širokého okolí i sousedního 
Rakouska. Probíhá zde turnaj zimního poháru.  

 Na travnatém fotbalovém hřišti Vajgar s kombinací umělého a přírodního 
trávníku proběhly tréninky a letní příprava fotbalistů včetně mistrovských utkání bez 
větších omezení. 

Na atletických sektorech od dubna do konce října zde trénují oddíly atletů a triatlonu. 

Skatepark je v provozu téměř celoročně a je využíváno širokou veřejností.  

Pod středisko sportovišť spadá také parkoviště Jitřenka. Jitřenka je hojně využívána po 
celý rok. V létě na parkovišti Jitřenka a Tyršově stadionu proběhla tradiční pouť 
Porcinkule. 
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středisko Švecova kolej 

Od 11. září 2021 Služby města Jindřichův Hradec s.r.o. provozují ubytování na Švecově 
koleji.  Objekt  kolejí nacházející se  v těsné blízkosti centra Jindřichova Hradce, 
s kapacitou 300 lůžek, je využíván v akademickém roce hlavně pro ubytování studentů 
Fakulty managementu v Jindřichově Hradci, zahraničních pracovníků a  v letních měsících 
nabízí ubytování pro hosty, zájezdy, kurzy a další širokou veřejnost. Ubytování je možné 
ve dvoulůžkových, třílůžkových a čtyřlůžkových pokojích buňkového typu, tzn. dva pokoje 
mají společné sociální zařízení (sprcha, WC, umyvadlo), nebo v pokojích s vlastním 
sociálním zařízením. Každý pokoj je vybaven lednicí. Na patrech je kuchyňka vybavená 
elektrickým sporákem, mikrovlnou troubou a varnou konvicí. Za poplatek je k dispozici 
pračka. Samozřejmostí je připojení k internetu prostřednictvím WiFi.  
Toto středisko vede Marcela Březinová. 
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PODÍL NÁKLADŮ JEDNOTLIVÝCH STŘEDISEK 

 
PODÍL VÝNOSŮ JEDNOTLIVÝCH STŘEDISEK 
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ZPŮSOB ROZDĚLENÍ ZISKU Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO 

ÚČETNÍHO OBDOBÍ 
 Zisk z předchozího účetního období byl předmětem rozdělení na základě usnesení valné 
hromady – RMě č.648/27R/2021 ze dne 30.8.2021 takto, 1. 000.000,-Kč bude vyplacen 
jedinému společníkovi – městu Jindřichův Hradec a zbývající část bude ve výši 
1.636.252,87,-Kč použita na rozvoj společnosti. 

NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU BĚŽNÉHO OBDOBÍ 
   Nerozdělený zisk:                                   7.062.792,86 Kč 

   O rozdělení zisku běžného účetního období bude rozhodnuto valnou hromadou – 
Rada města Jindřichův Hradec. 
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