
USNESENÍ Z 30. SCHŮZE RADY MĚSTA
JINDŘICHŮV HRADEC

KONANÉ DNE 27.10.2020

V Jindřichově Hradci dne 29.10.2020
Usnesení číslo: 890/30R/2020
Smlouva o poskytnutí dotace - Jihočeský kraj a návrh na provedení rozpočtového opatření č. 
80/2020 (opera)

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace SDO/OKPP/035/2020 mezi Jihočeským krajem, U Zimního 
stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČ 70890650 a městem Jindřichův Hradec, 
Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 00246875, dle předloženého návrhu, jejímž 
předmětem je poskytnutí finančních prostředků ve výši 100 000,- Kč na realizaci projektu Opera 
na Státním hradu a zámku v Jindřichově Hradci.

2. schvaluje
provedení rozpočtového opatření č. 80/2020, a to:
a) zvýšení rozpočtu příjmů v části přijaté transfery zařazením nové položky "Opera" ve výši 100 
000,- Kč
b) zvýšení rozpočtu výdajů v ORJ 41 - Odbor finanční, položka nespecifikovaná rezerva o částku 
100 000,- Kč

Usnesení číslo: 891/30R/2020
Přehled kulturních a společenských akcí v KD Střelnice a v kapli sv. Maří Magdaleny za III. 
čtvrtletí roku 2020 

Rada města po projednání:

1. bere na vědomí
přehled kulturních a společenských akcí v KD Střelnice a v kapli sv. Maří Magdaleny za III. 
čtvrtletí roku 2020.

Usnesení číslo: 892/30R/2020
Žádost o povolení splátek dluhu 

Rada města po projednání:

1. souhlasí
v souladu s předloženým návrhem s uzavřením dohody o splátkách a uznání dluhu mezi Městem 
Jindřichův Hradec a paní , bytem , Jindřichův Hradec

2. požaduje
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí

Usnesení číslo: 893/30R/2020
Schválení změny společenské smlouvy obchodní společnosti EKO SKLÁDKA spol. s r.o.

Rada města po projednání:

1. souhlasí
se změnou společenské smlouvy obchodní společnosti EKO SKLÁDA spol. s r.o., se sídlem 
Václavská 609, Jindřichův Hradec III, 377 01 Jindřichův Hradec, identifikační číslo 608 38 841, 
dle předloženého návrhu,



2. požaduje
předložit změnu společenské smlouvy obchodní společnosti EKO SKLÁDKA spol. s r.o., se sídlem 
Václavská 609, Jindřichův Hradec III, 377 01 Jindřichův Hradec, identifikační číslo 608 38 841, k 
projednání a rozhodnutí Zastupitelstvu města Jindřichův Hradec.

Usnesení číslo: 894/30R/2020
Dotisk knihy "Jindřichův Hradec - Pod střechami domů"

Rada města po projednání:

1. schvaluje
zadání zakázky malého rozsahu na dotisk knihy "Jindřichův Hradec- Pod střechami domů" panu 
Jiřímu Jabulkovi, se sídlem Pražská tř. 958/32, 370 04, České Budějovice- České Budějovice 3, 
identifikační číslo 113 50 521, za cenu 194.700,-Kč včetně DPH.

2. schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi městem Jindřichův Hradec a panem Jiřím Jabulkou, se sídlem 
Pražská tř. 958/32, 370 04, České Budějovice- České Budějovice 3, identifikační číslo 113 50 
521, dle předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 895/30R/2020
Odpisové plány

Rada města po projednání:

1. schvaluje
aktualizaci odpisových plánů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku města Jindřichův 
Hradec zařazeného do užívání od 1. 7. 2020 - 30. 9. 2020.

Usnesení číslo: 896/30R/2020
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12 v č.p. 73/III

Rada města po projednání:

1. schvaluje
ukončení nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 73/III, ul. Václavská, J. Hradec mezi městem 
Jindřichův Hradec a  dohodou ke dni 31. 10. 2020

2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12 v č.p. 73/III, ul. Václavská, J. Hradec mezi městem 
Jindřichův Hradec a , a to na dobu určitou do 31. 12. 2021, nájemné 48,14 
Kč/m2/měsíc

Usnesení číslo: 897/30R/2020
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 45 v č.p. 49/V

Rada města po projednání:

1. schvaluje
ukončení nájemní smlouvy na byt č. 29 v č.p. 49/V, ul. Větrná, J. Hradec mezi městem Jindřichův 
Hradec a  dohodou ke dni 31. 10. 2020

2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 45 v č.p. 49/V, ul. Větrná, J. Hradec mezi městem Jindřichův 
Hradec a , a to na dobu určitou do 31. 12. 2021, nájemné 53,49 Kč/m2/měsíc

Usnesení číslo: 898/30R/2020
Zajištění pečovatelské služby pro rok 2021 - zadání zakázky



Rada města po projednání:

1. schvaluje
výběr nejvhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky Zajištění pečovatelské služby pro město 
Jindřichův Hradec v roce 2021 společnosti Ledax o.p.s. Riegrova 51, 370 01 České Budějovice, IČ 
28068955 za cenu 0,50 Kč na 1,--Kč přijatých a vyúčtovaných úhrad od klientů za poskytnuté 
služby za základní činnosti pečovatelské služby v případě zajištění financování z rozpočtu města v 
roce 2021

2. schvaluje
uzavření Smlouvy o zajištění pečovatelské služby mezi Městem J.Hradec, Klášterská 135/II, 377 
22 Jindřichův Hradec, IČ 00246875 a společností Ledax o.p.s., Riegrova 51, 370 01 České 
Budějovice, IČ 28068955 dle předloženého návrhu v případě schválení financování zakázky v 
ZMě

3. souhlasí
s financováním zakázky z rozpočtu města v roce 2021 za cenu 0,50 Kč na 1,--Kč přijatých a 
vyúčtovaných úhrad od klientů za poskytnuté služby za základní činnosti pečovatelské služby

4. požaduje
předložit návrh na financování zakázky z rozpočtu města roku 2021 Zastupitelstvu města k 
rozhodnutí

Usnesení číslo: 899/30R/2020
Podání žádosti o dotaci na sociální službu odborné sociální poradenství 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
podání žádosti o dotaci na podporu sociální služby odborné sociální poradenství - Rodinná 
poradna do vyhlášeného dotačního řízení z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních 
služeb v roce 2021.

Usnesení číslo: 900/30R/2020
Uzavření dodatků č. 4 ke Smlouvám o výpůjčce majetku města uzavřenými mezi městem 
Jindřichův Hradec a příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Jindřichův Hradec v 
oblasti školství

Rada města po projednání:

1. schvaluje
vzory dodatků č. 4 ke smlouvám o výpůjčce majetku města uzavřeným mezi městem Jindřichův 
Hradec a příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Jindřichův Hradec v oblasti školství.

2. schvaluje
uzavření dodatků č. 4 ke smlouvám o výpůjčce majetku města mezi městem Jindřichův Hradec a 
zřízenými příspěvkovými organizacemi – mateřské školy:
1. mateřskou školou J. Hradec II, Růžová 39, 
2. mateřskou školou, J. Hradec III, Jáchymova 209, 
3. mateřskou školou, J. Hradec III, Vajgar 594 
4. mateřskou školou J. Hradec, Röschova 1120

3. schvaluje
uzavření dodatků č. 4 ke smlouvám o výpůjčce mezi městem Jindřichův Hradec a zřízenými 
příspěvkovými organizacemi – základní školy
Základní škola J. Hradec I, Štítného 121 (1.ZŠ),
Základní škola J. Hradec II, Janderova 160 (2.ZŠ),
Základní škola J. Hradec II, Jarošovská 746(3.ZŠ),
Základní škola J. Hradec III, Vajgar 592 (4.ZŠ),
Základní škola J. Hradec III, Vajgar 692 (5.ZŠ),
Základní škola J. Hradec V, Větrná 54 (6.ZŠ)



Usnesení číslo: 901/30R/2020
Návrh zadání VZMR z ORJ 40 - Rekonstrukce sportovního areálu Tyršův stadion, Jindřichův 
Hradec - studie 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
návrh zadání veřejné zakázky z ORJ 40 odbor rozvoje "Rekonstrukce sportovního areálu Tyršův 
stadion, Jindřichův Hradec - studie" dle předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 902/30R/2020
Poskytnutí individuální dotace na podporu výstavby technické a dopravní infrastruktury 
nových rodinných domů

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s poskytnutím dotace na podporu výstavby technické a dopravní infrastruktury nových rodinných 
domů , trvale bytem , 377 01 Jindřichův Hradec na 
projekt „Prodloužení vodovodu a kanalizace“ v částce 103 027,- Kč.

2. souhlasí
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace v částce 103 027,- Kč mezi městem 
Jindřichův Hradec a , trvale bytem , 377 01 
Jindřichův Hradec na projekt „Prodloužení vodovodu a kanalizace“ dle schváleného vzoru.

3. požaduje
předložit body 1 a 2 zastupitelstvu města k rozhodnutí.

Usnesení číslo: 903/30R/2020
Memorandum o spolupráci při realizaci a udržitelnosti projektu - Stavební úpravy a přístavba 
hvězdárny prof. Františka Nušla, Jindřichův Hradec

Rada města po projednání:

1. schvaluje
vyhlášení Memoranda o spolupráci při realizaci a udržitelnosti projektu - Stavební úpravy a 
přístavba hvězdárny prof. Františka Nušla, Jindřichův Hradec dle předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 904/30R/2020
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0423/2020 – Provizorní zastřešení a 
zajištění krovu pivovaru, Jindřichův Hradec

Rada města po projednání:

1. schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0423/2020 na akci "Provizorní zastřešení a zajištění krovu 
pivovaru, Jindřichův Hradec" mezi Městem Jindřichův Hradec a společností DV stav s.r.o., 
Riegrova 1782/31, 370 01 České Budějovice, IČ: 28142551 dle předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 905/30R/2020
Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti sjezdu mezi Městem 
Jindřichův Hradec a SUS Jihočeského kraje na akci Propojení ulic Denisova – Jindřiš

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti sjezdu na akci "Propojení ulic Denisova 
- Jindřiš" mezi Městem Jindřichův Hradec a Jihočeským krajem prostřednictvím Správy a údržby 
silnic Jihočeského kraje, příspěvková organizace, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, 



IČ: 70971641 dle předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 906/30R/2020
Návrh rozpočtového opatření č. 78/2020 - příjem dotace MK ČR na akci Obnova fasády 1. 
Základní škola, Jindřichův Hradec

Rada města po projednání:

1. schvaluje
návrh rozpočtového opatření č. 78/2020 takto:
- zvýšení rozpočtu příjmů, Část 4 Přijaté transfery zařazením položky Obnova fasády 1. ZŠ 
Štítného čp. 121 J. Hradec částkou 458 045,45 Kč,
- zvýšení ORJ 41 odbor finanční, nespecifikovaná rezerva - o částku 458 045,45 Kč.

Usnesení číslo: 907/30R/2020
Návrh rozpočtového opatření č. 79/2020 - snížení dotace na akci Restaurování kamenného 
kříže v ulici Václavská, Jindřichův Hradec

Rada města po projednání:

1. schvaluje
návrh rozpočtového opatření č. 79/2020 v ORJ 40 takto:
- snížení rozpočtu příjmů v části Přijaté dotace, položka Restaurování kamenného kříže ul. 
Václavská o částku 8,83 Kč,
- snížení rozpočtu výdajů, Oddíl Činnosti muzeí a galerií, obnova kulturních památek, položka 
Restaurování kamenného kříže ul. Václavská o částku 8,83 Kč.

Usnesení číslo: 908/30R/2020
Nabídka ke koupi pozemků p.č. 3912, p.č. 3961, p.č. 4048, vše obec i k.ú. Lodhéřov - 
realizace

Rada města po projednání:

1. pověřuje
odbor správy majetku města k jednání s realitní společností o případné koupi pozemku p.č. 4048, 
trvalý travní porost, o výměře 3318 m², obec i k.ú. Lodhéřov za cenu nižší než předložená 
nabídka,

2. požaduje
výsledek jednání předložit radě města k novému projednání,

3. nesouhlasí
s koupí pozemků p.č. 3912, orná půda, o výměře 1678 m², p.č. 3961, trvalý travní porost, o 
výměře 1019 m²,

4. požaduje
předložit bod 3) zastupitelstvu města k rozhodnutí

Usnesení číslo: 909/30R/2020
Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce Radioklub J. Hradec - realizace

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 14.8.2015, dle předloženého návrhu, 
uzavřené mezi městem Jindřichův Hradec IČ 002 46 875, se sídlem Klášterská 135/II, Jindřichův 
Hradec a Českým radioklubem, Radioklub OK1KKI Jindřichův Hradec, pobočný spolek, IČ 424 08 
938, se sídlem Jindřichův Hradec 646/II, Jindřichův Hradec, kterým bude prodloužena doba 
výpůjčky do 31.12.2025.



Usnesení číslo: 910/30R/2020
Pronájem části pozemku p.č. 249/1, k.ú. Radouňka - záměr

Rada města po projednání:

1. schvaluje
záměr pronajmout část pozemku p.č. 249/1 ostatní plocha o výměře 100m2, k.ú. Radouňka za 
účelem užívání jako zahrada - 60m2, pod dřevem - 20m2 a pod stavbami (skleník, pergola, 
bouda) - 20m2 panu , trvale bytem  Jindřichův Hradec. 
Výše nájemného činí u zahrady 5,-Kč/m2/rok a pod stavbami a dřevem 16,-Kč/m2/rok, s 
možností jednostranného navýšení nájemného na výši v místě a čase obvyklou a o inflaci. 
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Usnesení číslo: 911/30R/2020
Pronájem pozemků p.č. 2695/3 a 2695/2 vše k.ú. Jindřichův Hradec - záměr

Rada města po projednání:

1. schvaluje
ukončení smlouvy o nájmu pozemku uzavřené dne 27.11.2006 mezi Městem J.Hradec, IČ: 
00246875, se sídlem Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec a , , 
J.Hradec a , J.Hradec na pozemky p.č. 2695/3 zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 19m2 a p.č. 2695/2 zahrada o výměře 89m2, vše k.ú. Jindřichův Hradec, 
užívané jako pozemek pod stavbou garáže - p.č. 2695/3 a jako zahrada - p.č. 2695/2. Smlouva 
bude ukončena dohodou dle předloženého návrhu.

2. schvaluje
záměr pronájmu pozemků p.č. 2695/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19m2 a p.č. 2695/2 
zahrada o výměře 89m2, vše obec i k.ú. Jindřichův Hradec za účelem užívání jako pozemek pod 
plechovou garáží stojící na předmětném pozemku - p.č. 2695/3 a k sečení trávy - p.č. 2695/2 
panu , J.Hradec . Výše nájemného činí u pozemku užívaného pod garáží 
21,-Kč/m2/rok a k sečení trávy 6,-Kč/m2/rok s možností jednostranného navýšení nájemného na 
výši v místě a čase obvyklou a o inflaci. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.

Usnesení číslo: 912/30R/2020
Pacht části pozemku p.č.3890/164, k.ú. Jindřichův Hradec - záměr

Rada města po projednání:

1. bere na vědomí
zánik nájmu části pozemku p.č. 3890/164 ostatní plocha, k.ú. Jindřichův Hradec ke dni 
16.4.2020 z důvodu úmrtí stávajícího nájemce.

2. schvaluje
záměr pachtu části pozemku p.č. 3890/164 ostatní plocha o výměře 630m2, k.ú. Jindřichův 
Hradec za účelem užívání jako zahrada paní , trvale bytem . 
Výše pachtovného činí 6,-Kč/m2/rok s možností jednostranného navýšení pachtovného na výši v 
místě a čase obvyklou a o inflaci. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní lhůtou

Usnesení číslo: 913/30R/2020
Pronájem pozemku p.č. 997/2 k.ú. Jindřichův Hradec - záměr

Rada města po projednání:

1. schvaluje
záměr pronájmu pozemku p.č. 997/2 ostatní plocha o výměře 69m2, obec i k.ú. Jindřichův 
Hradec za účelem užívání jako dvorek panu ,  a , 
J.Hradec  za podmínky, že manželé  umožní panu , , 
J.Hradec přístup na pozemek p.č. 997/2 k.ú. J. Hradec za účelem údržby kamenného tarasu, 
živého plotu a přilehlé nemovitosti na p.č. 1004 k.ú. Jindřichův Hradec. Výše nájemného činí 
21,-Kč/m2/rok s možností jednostranného navýšení nájemného na výši v místě a čase obvyklou 



a o inflaci. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.

Usnesení číslo: 914/30R/2020
Žádost o prodej části pozemku p.č. 89/1, obec Jindřichův Hradec, k.ú. Otín u Jindřichova 
Hradce - záměr

Rada města po projednání:

1. nesouhlasí
s přijetím záměru prodeje části pozemku p.č. 89/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 
cca 98 m², obec Jindřichův Hradec, k.ú. Otín u Jindřichova Hradce.

2. požaduje
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí

Usnesení číslo: 915/30R/2020
Doplnění akce započitatelné na nájemné pro rok 2020 - Služby města J. Hradec s.r.o.

Rada města po projednání:

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

- Oprava střechy nad strojovnou zimního stadionu v částce do 123 200,- Kč bez DPH.

Usnesení číslo: 916/30R/2020
Žádost o převzetí vybudovaných inženýrských sítí - uzavření smlouvy o uzavření budoucí 
smlouvy darovací

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací na stavbu inženýrských sítí "ZTV Děbolín p.č. 
4023/3" v pozemku p.č. 4023/3 orná půda, k.ú. Děbolín mezi městem Jindřichův Hradec IČ 002 
46 875, se sídlem Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec (jako budoucím obdarovaným) a  

, bytem , Jindřichův Hradec (jako budoucím dárcem), dle předloženého 
návrhu.

Usnesení číslo: 917/30R/2020
Uložení kabelového vedení NN (E.ON – Děbolín, RD směr Matná) do pozemku města 
Jindřichův Hradec a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 
smlouvy o zřízení věcného břemene

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uložení kabelového vedení NN a umístění kabelového pilíře do pozemků p.č. 1155/1, ost. plocha, 
ost. komunikace, p.č. 1206/1, ost. plocha, ost. komunikace, p.č. 5/3, ost. plocha, jiná plocha, 
p.č. 8/8, ost. plocha, ost. komunikace a p.č. 1201, ost. plocha, ost. komunikace, vše k.ú. 
Děbolín, které jsou ve vlastnictví města Jindřichův Hradec pro stavbu ,,Děbolín, RD směr Matná – 
kabel NN z TS Obec“ a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, dle 
schváleného vzoru, s investorem stavby společností E. ON Distribuce, a.s., IČ 280 85 400, se 
sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice za podmínky provedení podvrtů v 
případě křížení s komunikací 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: 918/30R/2020
Uložení kabelového vedení NN (E.ON – Dolní Radouň, ) do pozemku města 
Jindřichův Hradec a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 
smlouvy o zřízení věcného břemene

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uložení kabelového vedení NN do pozemků p.č. 1849/1, ost. plocha, silnice, p.č. 104/1, trvalý 
travní porost a p.č. 1887, ost. plocha, jiná plocha, vše k.ú. Dolní Radouň, které jsou ve 
vlastnictví města Jindřichův Hradec pro stavbu ,,Dolní Radouň,  – kabel NN“ a 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, dle schváleného vzoru, s 
investorem stavby společností E. ON Distribuce, a.s., IČ 280 85 400, se sídlem F.A. Gerstnera 
2151/6, 370 49 České Budějovice za podmínky koordinace s akcí „Chodník Dolní Radouň– 2. 
etapa“ připravovanou městem tak, aby umisťovaný kabel NN při výstavbě chodníku nebo sjezdu 
nemusel být překládán 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: 919/30R/2020
Uložení plynovodní přípojky (J. Hradec, ) do pozemku města Jindřichův Hradec, 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a smlouvy o zřízení věcného 
břemene

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uložení plynovodní přípojky do části pozemku p.č. 4199/1, ost. plocha, ost. komunikace, k.ú. 
Jindřichův Hradec, který je ve vlastnictví města J. Hradec pro stavbu: „Dolní Skrýchov p.č. 
4202/3 - plynovodní přípojka“ a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 
plynovodního vedení dle schváleného vzoru s investorem stavby , bytem  

, 377 01 Jindřichův Hradec a následné uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene osobní služebnosti plynárenského vedení podle § 59 odst.2 energetického 
zákona s vlastníkem plynovodní přípojky, dle schváleného vzoru. Připojovaný pozemek p.č. 
4202/3 v k.ú. Jindřichův Hradec je platným územním plánem zahrnut do ploch ZI – izolační zeleň 
s omezeným stavebním využitím. Tento souhlas nabývá účinnosti dnem uzavření smlouvy o 
smlouvě budoucí a nenahrazuje rozhodnutí příslušných správních orgánů.

Usnesení číslo: 920/30R/2020
Vyjádření obce k potřebnosti sociálních služeb- Farní charita Jindřichův Hradec , z.ú. 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
vyjádření obce k potřebnosti sociální služby – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, 
jejímž poskytovatelem je Farní charita Jindřichův Hradec se sídlem Pravdova 837/II, Jindřichův 
Hradec, IČO 70810729 dle předloženého návrhu

2. schvaluje
vyjádření obce k potřebnosti sociální služby –nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, jejímž 
poskytovatelem je Farní charita Jindřichův Hradec, se sídlem Pravdova 837/II, Jindřichův Hradec, 
IČO 70810729 dle předloženého návrhu



Za správnost vyhotovení




