
USNESENÍ Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA
JINDŘICHŮV HRADEC

KONANÉ DNE 09.09.2020

V Jindřichově Hradci dne 10.9.2020
Usnesení číslo: 751/25R/2020
Smlouva o dílo - XXVI. Slavnosti Adama Michny z Otradovic 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření Smlouvy o dílo mezi městem Jindřichův Hradec, IČ 00246875, Klášterská 135/II, 377
01 Jindřichův Hradec a p. Michalem Pospíšilem, IČ 76627101, , 170
00 Praha 7 – Holešovice dle předloženého návrhu, jejímž předmětem je zajištění a organizace
akce XXVI. Slavnosti Adama Michny z Otradovic

Usnesení číslo: 752/25R/2020
Návrh rozpočtového opatření č. 68/2020 - vázání výdajů

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s provedením rozpočtového opatření č. 68/2020 v členění dle přílohy č. 1, kterým se:
- snižuje rozpočet příjmů o 26.493.272,00 Kč
- snižuje rozpočet výdajů o 24.677.000,00 Kč
- zvyšuje zapojení prostředků minulých let o 1.816.272,00 Kč

2. požaduje
předložit návrh rozpočtového opatření zastupitelstvu města k rozhodnutí.

Usnesení číslo: 753/25R/2020
Žádost o přidělení členských práv a povinností ke garážovému stání – Michlová Teťana, J. 
Hradec

Rada města po projednání:

1. schvaluje
přidělení členských práv a povinností ke garážovému stání č. 10, Nušlova 61/V, Jindřichův Hradec 
paní , bytem , Jindřichův Hradec s účinností od 1. 10. 2020.

Usnesení číslo: 754/25R/2020
Ukončení nájemní smlouvy na byt č. 18 v č.p. 49/V

Rada města po projednání:

1. schvaluje
ukončení nájemní smlouvy na byt č. 18 v č.p. 49/V, ul. Větrná, Jindřichův Hradec mezi městem 
Jindřichův Hradec a  dohodou ke dni 30. 9. 2020

Usnesení číslo: 755/25R/2020
Návrh zadání veřejné zakázky - zajištění pečovatelské služby v roce 2021

Rada města po projednání:

1. schvaluje
návrh zadání veřejné zakázky na zajištění pečovatelské služby pro město Jindřichův Hradec v 

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



roce 2021 včetně smlouvy o zajištění pečovatelské služby dle předloženého návrhu

Usnesení číslo: 756/25R/2020
Návrh na dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo Rekonstrukce školní kuchyně 1. MŠ Jindřichův 
Hradec II, Růžová 39

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. SM/0494/2020 uzavřené dne 19. 5. 2020 mezi 
městem Jindřichův Hradec a firmou Jindřichohradecká stavební s.r.o., Otín 102, 37701 Jindřichův 
Hradec - Rekonstrukce školní kuchyně 1. MŠ Jindřichův Hradec II, Růžová 39, kterým bude 
snížena cena díla na 2 634 785,89 Kč, dle předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 757/25R/2020
Žádost o schválení přijetí peněžitého daru – 6. ZŠ 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
v souladu se zřizovací listinou přijetí peněžitého daru od WOMEN FOR WOMEN, 
o.p.s.,IČ:24231509, Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4 ve výši 1 976 Kč pro období 15. 9. 
2020 – 31. 12. 2020 účelově určeného na úhradu obědů pro děti ze sociálně slabých rodin pro 
Základní školu Jindřichův Hradec V, Větrná 54

Usnesení číslo: 758/25R/2020
Žádost o povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace - nám. T.G. Masaryka prostor 
„Pod kaštany“, vpravo od vstupu do Husových sadů

Rada města po projednání:

1. schvaluje
právnické osobě ANO 2011, IČ: 71443339, Babická 2329/2, 149 00 Praha 4 zvláštní užívání 
místní komunikace č. 16d - nám. T.G. Masaryka - prostor „Pod kaštany“, vpravo od vstupu do 
Husových sadů v Jindřichově Hradci z důvodu volební akce hnutí ANO 2011, na ploše 8m², která 
se bude konat v termínu od 23.9.2020 do 25.9.2020 v čase od 10:00 hod. do 17:00 hod., podle 
přiložené situace.

Usnesení číslo: 759/25R/2020
Rekonstrukce MK Radouňka – Ke Mlýnu - návrh nájemní smlouvy na pronájem komunikace 
pro zajištění objízdné trasy ul. Ke Mlýnu 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu místní komunikace na p.č. 2358, 2243, 2036, 13/10 v k.ú. Radouňka 
mezi Městem Jindřichův Hradec a obchodní společností BORA – spol. s r.o., se sídlem U Habrovky 
247/11, Krč, 140 00 Praha 4, IČ 42408652 dle předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 760/25R/2020
Zadání veřejné zakázky z ORJ 40 - PD - Intenzifikace technologií ČOV, Jindřichův Hradec

Rada města po projednání:

1. schvaluje
zadání veřejné zakázky z ORJ 40 – PD - Intenzifikace technologií ČOV, Jindřichův Hradec 
účastníkovi zadávacího řízení AQUA PROCON s.r.o., Palackého třída 768/12, 61200 Brno, IČ: 
46964371 za cenu 3 950 000,00 Kč bez DPH v případě, že bude schváleno financování výše 
uvedené akce z rozpočtu města r. 2021.



2. souhlasí
se zařazením výše uvedené akce PD - Intenzifikace technologií ČOV, Jindřichův Hradec do 
rozpočtu města r. 2021 v částce 4 779 500 Kč (cena díla včetně DPH).

3. požaduje
předložit bod 2. zastupitelstvu města k rozhodnutí.

4. schvaluje
uzavření smlouvy o dílo s vybraným účastníkem zadávacího řízení dle schváleného vzoru po 
uplynutí lhůty pro podání námitek.

Usnesení číslo: 761/25R/2020
Zadání VZMR z ORJ 40 - Úprava povrchu parkoviště U Knihovny, Jindřichův Hradec a návrh na 
provedení rozpočtového opatření č. 67/2020

Rada města po projednání:

1. schvaluje
zadání veřejné zakázky malého rozsahu z ORJ 40 "Úprava povrchu parkoviště U Knihovny, 
Jindřichův Hradec" účastníkovi řízení firmě SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495, 37004 
České Budějovice, IČ: 48035599, za cenu 889 086,33 Kč bez DPH se lhůtou realizace 61 dnů v 
případě schválení rozpočtového opatření č. 67/2020.

2. schvaluje
uzavření smlouvy o dílo s vybraným účastníkem zadávacího řízení dle schváleného vzoru.

3. schvaluje
provedení rozpočtového opatření č. 67/2020 v ORJ 40 odbor rozvoje takto:
- Oddíl Ostatní záležitosti pozemních komunikací a silniční dopravy, položka Úprava povrchu 
parkoviště u knihovny, akumulace dešťových vod - zvýšení o částku 700 000 Kč,
- Oddíl Pitná voda, odvádění a čištění odpadních vod, položka Děbolín - ČOV a kanalizace - 
snížení o částku 700 000 Kč.

Usnesení číslo: 762/25R/2020
Prodej pozemků p.č. 1858/1 a části p.č. 252/1 v k.ú. Dolní Radouň - realizace záměru

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s prodejem pozemků p.č. 1858/1, vodní plocha, o výměře 339 m² a pozemku p.č. 252/5, ostatní 
plocha, neplodná půda, o výměře 47 m², odděleného geometrickým plánem č. 495-231/2020 z 
pozemku p.č. 252/1, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 2311 m², vše obec Jindřichův 
Hradec, k.ú. Dolní Radouň, , bytem , Jindřichův Hradec, za celkovou 
kupní cenu 37 442,-- Kč.
Smlouva bude uzavřena dle schváleného vzoru.

2. požaduje
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí

Usnesení číslo: 763/25R/2020
Prodej pozemků určených územním plánem k bytové výstavbě v k.ú. Otín u J. Hradce - záměr 

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s přijetím záměru prodat jednotlivě pozemky určené územním plánem k bytové výstavbě, 
zaměřené geometrickým plánem č. 798-120/2008,a to:
p.č. 788/3, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 758 m²
p.č. 788/4, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 779 m²
p.č. 788/5, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 971 m²
p.č. 788/6, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 766 m²
vše obec Jindřichův Hradec, k.ú. Otín u Jindřichova Hradce za těchto podmínek
- obálkovou metodou za minimální nabídkovou cenu 1100,-- Kč/m² včetně DPH
- žadatel smí požádat pouze o koupi jednoho stavebního pozemku
- inženýrské sítě jsou uloženy v blízkosti nabízených pozemků, jejich případné přípojky si musí 



žadatel vybudovat na své náklady 
- na pozemek je uzavřena pachtovní smlouva s tříměsíční výpovědní lhůtou
- žadatel má vyrovnány veškeré závazky vůči městu J. Hradec, jím zřízeným právnickým osobám 
a organizačním složkám, případně jsou závazky smluvně zajištěny a žadatel podmínky takové 
smlouvy plní
- žadatel uhradí veškeré náklady se smlouvou spojené
- prodávající má právo od smlouvy odstoupit v případě, že kupní cena a náklady se smlouvou 
spojené nebudou kupujícím uhrazeny včas a řádně
- kupní cena bude uhrazena do 30ti dnů od podpisu smlouvy

2. požaduje
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí

Usnesení číslo: 764/25R/2020
Objekt čp. 94 v Otíně

Rada města po projednání:

1. bere na vědomí
havarijní stav objektu Otín čp. 94

2. souhlasí
s doporučeným postupem demolice objektu č.p. 94 Otín

3. požaduje
předložit zastupitelstvu města k projednání

Usnesení číslo: 765/25R/2020
Žádost o schválení podnájmů v části objektu čp. 1125/II, J. Hradec 

Rada města po projednání:

1. uděluje
příspěvkové organizaci Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Jindřichův Hradec, 
Jarošovská 1125/II, IČ 608 16 848, se sídlem Jarošovská 1125/II, Jindřichův Hradec souhlas s 
podnájmem části objektu (tělocvična, učebna) Jindřichův Hradec čp. 1125/II pro subjekty 

, Svět Fantazie, 
z.ú. a Základní škole Jarošovská 746, na období od září 2020 do 30.6.2021.

Usnesení číslo: 766/25R/2020
Ukončení smlouvy o nájmu Tenis klub Jindřichův Hradec z.s.

Rada města po projednání:

1. schvaluje
ukončení smlouvy o nájmu ze dne 21.3.2017 mezi městem Jindřichův Hradec, IČ 002 46 875, se 
sídlem Klášterká 135/II, Jindřichův Hradec a Tenis klubem Jindřichův Hradec z.s., IČ 046 16 316, 
se sídlem Röschova 1304/II, Jindřichův Hradec, výpovědí k 31.12.2020, dle předloženého 
návrhu.

Usnesení číslo: 767/25R/2020
Zadání veřejné zakázky z ORJ 39 - Provozování vodohospodářské infrastruktury v majetku 
města J. Hradec

Rada města po projednání:

1. schvaluje
zadání veřejné zakázky z ORJ 39 "Provozování vodohospodářské infrastruktury v majetku města 
Jindřichův Hradec" účastníkovi řízení firmě ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České 
Budějovice, IČ 60849657.



2. schvaluje
uzavření smlouvy s vybraným účastníkem zadávacího řízení dle schváleného znění.

3. požaduje
předložit zastupitelstvu města k informaci na vědomí.

Usnesení číslo: 768/25R/2020
Uložení kanalizační přípojky (J. Hradec, ) do pozemku města Jindřichův 
Hradec, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a smlouvy o zřízení 
služebnosti

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uložení kanalizační přípojky do části pozemku p.č. 890/1, ost. plocha, ost. komunikace, k.ú. 
Jindřichův Hradec, k.ú. Jindřichův Hradec, který je ve vlastnictví města J. Hradec pro stavbu: ,,J. 
Hradec,  – kanalizační přípojka“ a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti dle schváleného vzoru s investorem stavby , bytem 

, Vinohrady, 120 00 Praha a následné 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: 769/25R/2020
Stavební úpravy – rekonstrukce NTL J. Hradec, ul. Václavská, Na Piketě do pozemků města 
Jindřichův Hradec a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
rekonstrukci potrubí NTL plynovodu a přípojek v částech pozemků p.č. 4300, ost plocha, ost. 
komunikace, p.č. 4299/1, ost plocha, ost. komunikace, p.č. 4301/1, ost plocha, ost. komunikace, 
p.č. 4297, ost plocha, ost. komunikace a p.č. 581, ost. plocha, ost. komunikace, vše k.ú. 
Jindřichův Hradec, které jsou ve vlastnictví města J. Hradec pro stavbu: ,,Stavební úpravy - 
rekonstrukce NTL J. Hradec, ul. Václavská, Na Piketě“ a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemene dle schváleného vzoru s investorem stavby E.ON Distribuce, a.s., IČ 
280 85 400, se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice za podmínky koordinace 
s rekonstrukcí vodohospodářských sítí a povrchů v ul. Václavská a následné uzavření smlouvy o 
zřízení věcného břemene dle schváleného vzoru. Zhotovitel rekonstrukce plynovodu a 
plynovodních přípojek převede zhotoviteli vodohospodářských sítí a povrchu komunikace finanční 
podíl odpovídajícího rozsahu týkající se opravy povrchu komunikace.
Tento souhlas nabývá účinnosti dnem uzavření smlouvy o budoucí smlouvě a nenahrazuje 
rozhodnutí příslušných správních orgánů.

Usnesení číslo: 770/25R/2020
„Stavební úpravy – rekonstrukce STL plynovodu a plyn. přípojek J. Hradec, Jiráskovo 
předměstí – III. etapa (1. část)“ do pozemků města Jindřichův Hradec a uzavření smlouvy o 
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
rekonstrukci potrubí STL plynovodu a přípojek v části pozemků p.č. 3689/1, ost plocha, ost. 
komunikace, p.č. 3694/5, ost plocha, ost. komunikace, p.č. 3690/23, ost plocha, manipulační 
plocha, p.č. 3694/22, ost plocha, manipulační plocha, p.č. 3694/2, ost plocha, ost. komunikace, 
p.č. 3710/67, zahrada, p.č. 3710/74, zahrada, p.č. 3710/73, zahrada, p.č 3747/5, ost plocha, 
ost. komunikace a p.č 3747/6, ost. plocha, zeleň, vše k.ú. Jindřichův Hradec, které jsou ve 
vlastnictví města J. Hradec pro stavbu: ,,Stavební úpravy - rekonstrukce STL plynovodu a 
přípojek J. Hradec, Jiráskovo předměstí – III. etapa (1. část)“ a uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene dle schváleného vzoru s investorem stavby E.ON Distribuce, 
a.s., IČ 280 85 400, se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, za podmínky 
koordinace s investicí města a uložení nového plynovodu PE D 315 a nových plynovodních 
přípojek v min. hloubce 1m v prostoru nově plánovaného nástupiště autobusové zastávky a 
stezky pro chodce a cyklisty 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: 771/25R/2020
Rozpočtové opatření č. 65/2020 - sociálně-právní ochrana dětí

Rada města po projednání:

1. schvaluje
Rozpočtové opatření č. 65/2020, kterým se 
- sníží rozpočet příjmů v části nedaňové příjmy, položka ostatní nedaňové příjmy o 2.561.216,-- 
Kč 
- zvýší se rozpočet příjmů v části přijaté transfery, zvýšením položky Dotace - sociálně-právní 
ochrana dětí o 3.518.154,-- Kč 
- zvýší rozpočet výdajů v ORJ 20 položka Platy-náhrady platů o 715.200,-- Kč a položky Odvody 
pojistného o 241.738,-- Kč

Usnesení číslo: 772/25R/2020
Rozpočtové opatření č. 66/2020 - Volby do zastupitelstva kraje a 1/3 Senátu Parlamentu ČR

Rada města po projednání:

1. schvaluje
navrhované rozpočtové opatření č. 66/2020 - Volby do zastupitelstva kraje a 1/3 Senátu 
Parlamentu ČR
- Zvýšení rozpočtu příjmů v části přijaté transfery zařazením nové položky "Volby do 
zastupitelstva kraje a 1/3 Senátu Parlamentu ČR" ve výši 1.426.000,- Kč
- Zvýšení rozpočtu výdajů ve výši 1.426.000,- Kč v ORJ 19 - Vnitřní správa zařazením nové 
položky "Volby do zastupitelstva kraje a 1/3 Senátu Parlamentu ČR"

Usnesení číslo: 773/25R/2020
Veřejná zakázka malého rozsahu - ORJ 19, Vyvolávací a rezervační systém, záměr

Rada města po projednání:

1. schvaluje
záměr zadání veřejné zakázky malého rozsahu z ORJ 19 na obměnu vyvolávacího a rezervačního 
systému dle předloženého návrhu včetně komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení 
účasti a hodnocení nabídek

Usnesení číslo: 774/25R/2020
Změna v personálním obsazení finančního výboru Zastupitelstva města Jindřichův Hradec 

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s odvoláním Bc. Milana Urbance z funkce člena finančního výboru Zastupitelstva města Jindřichův 
Hradec

2. souhlasí
se zvolením Ing. Bohumila Komínka členem finančního výboru Zastupitelstva města Jindřichův 
Hradec

3. požaduje
předložit zastupitelstvu města k projednání

Usnesení číslo: 775/25R/2020
Jmenování členů Pracovní skupiny pro poskytování individuálních dotací na podporu 
výstavby technické a dopravní infrastruktury

Rada města po projednání:



1. jmenuje
pracovní skupinu pro posouzení žádostí o poskytnutí individuální dotace dle "Zásad pro 
poskytování individuálních dotací bez vyhlášení programu na podporu výstavby technické a 
dopravní infrastruktury z rozpočtu města Jindřichův Hradec" ve složení:
- volený zástupce města, kterému jsou svěřeny úkoly v rámci zajištění a koordinace činností v 
oblasti rozvoje města a investiční činnosti 
- vedoucí odboru rozvoje
- vedoucí odboru správy majetku
- vedoucí odboru dopravy
- vedoucí odboru výstavby a územního plánování
- vedoucí oddělení územního plánování
- vedoucí odboru životního prostředí
- zástupce spol. E.ON Distribuce a.s. (distribuční sít elektřiny a plynu)
- zástupce spol. ČEVAK a.s.
- zástupce spol. Služby města Jindřichův Hradec s.r.o.

Usnesení číslo: 776/25R/2020
Příprava programu 21. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, které se uskuteční 
dne 23. září 2020

Rada města po projednání:

1. schvaluje
předložený program 21. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, které se uskuteční dne
23. září 2020 od 16:00 hod v sále KD Střelnice takto:

1. Zahájení
2. Schválení návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3. Schválení předloženého programu
4. Rozpočtová opatření schválená radou města
5. Návrh rozpočtového opatření č. 68/2020 - vázání výdajů
6. Zadání veřejné zakázky z ORJ 40 - PD - Intenzifikace technologií ČOV, Jindřichův Hradec
7. Uzavření veřejnoprávních smluv k Programu regenerace MPR Jindřichův Hradec
8. Zadání veřejné zakázky na provozování vodohospodářské infrastruktury v majetku města J.
Hradec – informace
9. Bezúplatný převod pozemku p. č. 245/3 k. ú. Dolní Skrýchov od ÚZSVM do vlastnictví města
10. Prodej pozemků p.č. 1858/1 a části p.č. 252/1 v k.ú. Dolní Radouň - realizace záměru
11. Nabídka na odkoupení pozemku p.č. 3959/202, jehož součástí je stavba občanského
vybavení Jindřichův Hradec II č.p. 1037, obec i k.ú. Jindřichův Hradec – realizace
12. Prodej pozemků určených územním plánem k bytové výstavbě v k.ú. Otín u J. Hradce -
záměr
13. Prodej části pozemku 3699/1, obec i k.ú. J. Hradec – záměr
14. Objekt čp. 94 v Otíně
15. Změna v personálním obsazení finančního výboru Zastupitelstva města Jindřichův Hradec
16. Diskuse + interpelace členů ZMě
17. Závěr

Usnesení číslo: 777/25R/2020
Žádost o převzetí záštity nad XII. ročníkem střelecké soutěže; Memoriál mjr. i. m. Bohumila 
Vávrů a ppor. i. m. Václava Martínka

Rada města po projednání:

1. schvaluje
převzetí záštity starostou města Ing. Janem Mlčákem, MBA nad XII. ročníkem střelecké soutěže 
„Memoriál mjr. i. m. Bohumila Vávrů a ppor. i. m. Václava Martínka“, která se uskuteční 10. října 
2020 na střelnici Spolku Břeskáč v Dolním Skrýchově.

Usnesení číslo: 778/25R/2020
Žádost o povolení k umístění reklamního zařízení

Rada města po projednání:

1. schvaluje
České pirátské straně, Na Moráni 360/3128 00 Nové Město umístění reklamní lavičky na místní 



komunikaci č. 16d – nám. T.G. Masaryka před čp. 2/II a na účelové komunikaci v Husových 
sadech v Jindřichově Hradci, na ploše 2x2m². V době od doby schválení do 4.10.2020

Usnesení číslo: 779/25R/2020
Žádost o zvláštní užívání veřejného prostranství za účelem umístění reklamního poutače pro 
volby do krajských zastupitelstev a senátu – žadatel pan Ing. Jaroslav Chalupský 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
povolení zvláštního užívání veřejného prostranství panu Ing. Jaroslavu Chalupskému, nar. 

, , 377 01 Jindřichův Hradec, k umístění reklamního poutače pro volby do 
krajských zastupitelstev a senátu pro politické uskupení Hradec srdcem a rozumem, na travnaté 
ploše p. č. 1559 u vstupu do Husových sadů, v termínu od 10. 9. 2020 do 10. 10. 2020, dle 
přiloženého návrhu.

Usnesení číslo: 780/25R/2020
Smlouva o nájmu části pozemku p.č. 2448/1 k.ú. Jindřichův Hradec

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření Smlouvy o nájmu části nemovité věci, dle předloženého návrhu, mezi městem 
Jindřichův Hradec, IČ 002 46 875, se sídlem Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec a 

 bytem  Vinohrady, Praha 2.

Za správnost vyhotovení




