
USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA
JINDŘICHŮV HRADEC

KONANÉ DNE 22.01.2020

V Jindřichově Hradci dne 22.1.2020
Usnesení číslo: 77/3R/2020
Přehled kulturních a společenských akcí v KD Střelnice a v kapli sv. Maří Magdaleny za IV. 
čtvrtletí roku 2019 

Rada města po projednání:

1. bere na vědomí
přehled kulturních a společenských akcí v KD Střelnice a v kapli sv. Maří Magdaleny za IV. 
čtvrtletí roku 2019.

Usnesení číslo: 78/3R/2020
Projednání uzavření smluv o nájmu nebytových prostor na společenské sály v KD Střelnice 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy v KD Střelnice mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 
01 Jindřichův Hradec a PhDr. Martou Zavřelovou, , 370 06 Srubec, IČ 18316514 za 
účelem uspořádání setkání starostů v divadelním sále, které se uskuteční dne 4.2.2020.

2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy v KD Střelnice mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 
01 Jindřichův Hradec a PhDr. Martou Zavřelovou, , 370 06 Srubec, IČ 18316514 za 
účelem uspořádání porady starostů v kinosále, která se uskuteční dne 4.2.2020.

3. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy v KD Střelnice mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 
01 Jindřichův Hradec a společností Staviservis, spol. s r.o., Deštenská 71, 377 01 Jindřichův 
Hradec, IČ 42408008 za účelem uspořádání plesu, který se uskuteční ve dnech 7.2.2020 a 
8.2.2020.

4. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy v KD Střelnice mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 
01 Jindřichův Hradec a Karlem Mirgou, , 378 41 Jarošov nad Nežárkou 
za účelem uspořádání společenské akce, která se uskuteční ve dnech 11.2.2020 a 12.2.2020.

5. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy v KD Střelnice mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 
01 Jindřichův Hradec a Vratislavem Kratochvílem, , 393 01 Pelhřimov, IČ 
10295143 za účelem uspořádání AV pořadu pro školy, který se uskuteční ve dnech 19.2.2020 a 
20.2.2020.

6. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy v KD Střelnice mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 
01 Jindřichův Hradec a Miroslavem Dlouhým,  360 05 Karlovy Vary-Rybáře, IČ 
61796913 za účelem uspořádání výchovného koncertu, který se uskuteční dne 20.2.2020.

7. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy v KD Střelnice mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 
01 Jindřichův Hradec a Zemědělským družstvem Jindřichův Hradec, Nežárecká 143/IV, 377 01 
Jindřichův Hradec, IČ 47237660 za účelem uspořádání plesu, který se uskuteční ve dnech 
21.2.2020 a 22.2.2020.

8. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy v KD Střelnice mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 
01 Jindřichův Hradec a Josefem Šlikem, , 363 01 Ostrov za účelem uspořádání 
hudebně vzdělávacího pořadu pro školy, který se uskuteční dne 5.3.2020.

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



9. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy v KD Střelnice mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 
01 Jindřichův Hradec a Stavebním bytovým družstvem Jindřichův Hradec, Na Piketě 535/III, 377 
01 Jindřichův Hradec, IČ 00038300 za účelem uspořádání setkání statutárních zástupců družstva 
se zástupci bytových domů družstva, předsedů výborů územních samospráv družstva a zástupců 
společenství vlastníků, pro které družstvo zajišťuje správu, ve správní oblasti Jindřichohradecka, 
které se uskuteční dne 11.3.2020.

10. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy v KD Střelnice mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 
01 Jindřichův Hradec a Tomášem Skupinou, , 747 69 Pustá Polom, IČ 87517639, DIČ 
CZ7407145427 za účelem uspořádání představení Vandráci, které se uskuteční dne 17.3.2020.

11. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy v KD Střelnice mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 
01 Jindřichův Hradec a Jednotou, spotřebním družstvem v Jindřichově Hradci, Vajgar 595/III, 
377 01 Jindřichův Hradec, IČ 00031879 za účelem uspořádání členské schůze, která se uskuteční 
dne 19.5.2020.

12. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy v KD Střelnice mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 
01 Jindřichův Hradec a Mgr. Evou Lejskovou, , 779 00 Olomouc - Nová Ulice, IČ 
88181227 za účelem uspořádání naučného projektu pro ZŠ a SŠ, který se uskuteční dne 
25.5.2020.

13. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy v KD Střelnice mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 
01 Jindřichův Hradec a POINT, s.r.o., V Přelomu 45/3, 150 00 Praha 5-Motol, IČ 60472146 za 
účelem uspořádání divadelního představení, které se uskuteční dne 14.10.2020.

14. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy v KD Střelnice mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 
01 Jindřichův Hradec a Jakubem Karáskem,  326 00 Plzeň - Lobzy, IČ 88519589 
za účelem uspořádání talkshow Haliny Pawlowské, která se uskuteční dne 28.11.2020.

Usnesení číslo: 79/3R/2020
Žádost o slevu za pronájem divadelního sálu v KD Střelnice - Ingrid Bedáňová 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
poskytnout slevu ve výši 50% z nájemného divadelního sálu v KD Střelnice Ingrid Bedáňové, 
Hudební škola YAMAHA, , 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 70666610 za účelem uspořádání 
karnevalu pro děti z hudební školy Yamaha, který se uskuteční dne 1.2.2020.

2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy v KD Střelnice mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 
01 Jindřichův Hradec a Ingrid Bedáňovou, Hudební škola YAMAHA, , 377 01 Jindřichův 
Hradec, IČ 70666610 za účelem uspořádání karnevalu pro děti z hudební školy Yamaha, který se 
uskuteční dne 1.2.2020.

Usnesení číslo: 80/3R/2020
Žádost o slevu z pronájmu divadelního sálu v KD Střelnice - Jindřichohradecké sdružení 
sociálních aktivit, z.s. 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
poskytnout nájemné dohodou ve výši 1 000,-Kč včetně DPH z divadelního sálu v KD Střelnice 
Jindřichohradeckému sdružení sociálních aktivit, z.s., U Nádraží 792/II, 37701 Jindřichův Hradec, 
IČ 69535272 za účelem uspořádání oslavy MDŽ, která se uskuteční dne 5.3.2020.

2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy v KD Střelnice mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 
01 Jindřichův Hradec a Jindřichohradeckým sdružením sociálních aktivit, z.s., U Nádraží 792/II, 
37701 Jindřichův Hradec, IČ 69535272 za účelem uspořádání oslavy MDŽ, která se uskuteční dne 



5.3.2020.

Usnesení číslo: 81/3R/2020
Žádost o poskytnutí slevy za pronájem divadelního sálu - DS Jablonský - zkoušky 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
poskytnout nájemné dohodou ve výši 400,-Kč včetně DPH z divadelního sálu v KD Střelnice 
Divadelní společnosti Jablonský z.s., Masarykovo nám. 107/I, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 
60816724 za účelem uspořádání divadelních zkoušek, které se uskuteční ve dnech 6.2., 12.2., 
20.2. a 1.3.2020.

2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy v KD Střelnice mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 
01 Jindřichův Hradec a Divadelní společností Jablonský z.s., Masarykovo nám. 107/I, 377 01 
Jindřichův Hradec, IČ 60816724 za účelem uspořádání divadelních zkoušek, které se uskuteční ve 
dnech 6.2., 12.2., 20.2. a 1.3.2020.

Usnesení číslo: 82/3R/2020
Návrh na provedení rozpočtového opatření č. 2/2020

Rada města po projednání:

1. schvaluje
provedení rozpočtového opatření č. 2/2020, kterým se:
a) zvýší výdajová část rozpočtu v ORJ 16 - Odbor kanceláře starosty, položka Městská knihovna- 
neinvestiční příspěvek o částku 136.000,- Kč
b) sníží rozpočet výdajů v ORJ 41 - Odbor finanční, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 
136.000,- Kč

Usnesení číslo: 83/3R/2020
Smlouva o poskytnutí grantu - Nadace Jihočeské cyklostezky a návrh na provedení 
rozpočtového opatření č. 3/2020

Rada města po projednání:

1. schvaluje
provedení rozpočtového opatření č. 3/2020, a to:
a) příjmovou část rozpočtu v části Nedaňové příjmy, položka Ostatní nedaňové příjmy povýšit o 
částku 14.000,--Kč
b) výdajovou část rozpočtu ORJ 16 - odbor kanceláře starosty, položka Jindřichohradecký pedál 
povýšit o částku 14.000,--Kč

2. schvaluje
uzavření Smlouvy o poskytnutí grantu registrační kód GPNJC/SML/202006 mezi Nadací Jihočeské 
cyklostezky, se sídlem B. Němcové 49/3, 370 01 České Budějovice, IČ: 260 80 320 a Městem 
Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec, IČ: 00246875, dle předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 84/3R/2020
Dohoda o ukončení smlouvy o výpůjčce nebytových prostor - HZS JčK 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
dohodu o ukončení smlouvy o výpůjčce nebytových prostor, uzavřenou dne 14. 6. 2016 mezi 
Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje, se sídlem Pražská tř. 
2666/52b, České Budějovice 3, 37004 České Budějovice, IČO 708 82 835, jako půjčitelem, a 
městem Jindřichův Hradec, se sídlem Klášterská 135, Jindřichův Hradec II, 377 01, IČO: 002 46 
875, jako vypůjčitelem, dle předloženého návrhu.



Usnesení číslo: 85/3R/2020
Spořící účet

Rada města po projednání:

1. odkládá
předložený materiál.

Usnesení číslo: 86/3R/2020
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v čp. 557/III, sídl. Vajgar– realizace záměru

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 v čp. 557/III, sídl. Vajgar, Jindřichův Hradec mezi městem 
Jindřichův Hradec a  na dobu určitou, a to do 31. 12. 2020, výše nájemného 
140 Kč/m²/měsíc.

Usnesení číslo: 87/3R/2020
Ukončení výpůjčky společenské místnosti v čp. 62/III a 50/V, 31/I - DPS 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
ukončení smlouvy o výpůjčce společenské místnosti v domech s pečovatelskou službou, a to v čp. 
62/III a čp. 50/V mezi městem Jindřichův Hradec a zapsaným spolem MESADA, IČ: 265 87 955, 
zastoupeným Mgr. Tamarou Křivánkovou dohodou ke dni 31. 1. 2020

2. schvaluje
ukončení smlouvy o výpůjčce společenské místnosti v domě s pečovatelskou službou v čp. 31/I 
mezi městem Jindřichův Hradec a zapsaným spolem MESADA, IČ: 265 87 955, zastoupeným 
Mgr. Tamarou Křivánkovou dohodou ke dni 31. 1. 2020

Usnesení číslo: 88/3R/2020
Návrh zadání veřejné zakázky z ORJ 14 – výměna dlažby na chodbě v pavilonu U12 – 2. NP, 
Základní školy Jindřichův Hradec III, Vajgar 592

Rada města po projednání:

1. schvaluje
zadání veřejné zakázky na výměnu dlažby na chodbě v 2. NP v pavilonu U12 Základní školy 
Jindřichův Hradec III, Vajgar 592 dle předloženého návrhu, včetně komisí na otevírání obálek a 
na vyhodnocení podaných nabídek

Usnesení číslo: 89/3R/2020
Návrh dodatků č. 1 ke smlouvám o výpůjčce majetku města uzavřenými mezi Městem J. 
Hradec a příspěvkovými organizacemi zřízenými Městem J. Hradec v oblasti školství

Rada města po projednání:

1. schvaluje
vzorové znění dodatků č. 1 ke smlouvám o výpůjčce uzavřenými mezi Městem Jindřichův Hradec 
a 1. mateřskou školou J. Hradec II, Růžová 39, 2. mateřskou školou, J. Hradec III, Jáchymova 
209, 3. mateřskou školou, J. Hradec III, Vajgar 594 a 4. mateřskou školou J. Hradec, Röschova 
1120 týkající se vymezení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a drobného 
dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku podle předloženého návrhu

2. schvaluje
vzorové znění dodatků č. 1 ke smlouvám o výpůjčce uzavřenými mezi Městem Jindřichův Hradec 
a ZŠ J. Hradec I. Štítného 121, ZŠ J. Hradec II, Janderova 160, ZŠ J. Hradec II, Jarošovská 746, 
ZŠ J. Hradec III, Vajgar 592, ZŠ J. Hradec III, Vajgar 692 a ZŠ J. Hradec V, Větrná 54, týkajících 
se vymezení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a drobného dlouhodobého 



hmotného a nehmotného majetku podle předloženého návrhu

Usnesení číslo: 90/3R/2020
Zadání veřejné zakázky z ORJ 40 – 1. ZŠ Štítného ulice - výměna oken boční a čelní fasády, 
Jindřichův Hradec

Rada města po projednání:

1. schvaluje
zadání veřejné zakázky z ORJ 40 – 1. ZŠ Štítného ulice - výměna oken boční a čelní fasády, 
Jindřichův Hradec účastníkovi zadávacího řízení FPM-BECON spol. s r.o., Dukelská 968, 39901 
Milevsko, IČ: 45790540 za cenu 4 261 934,00 Kč bez DPH.

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

Usnesení číslo: 91/3R/2020
Revize Pravidel pro zadávání veřejných zakázek města Jindřichův Hradec 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
revidovaná Pravidla pro zadávání veřejných zakázek města Jindřichův Hradec - verze 1.3, která 
nabývají účinnosti dnem schválení.

Usnesení číslo: 92/3R/2020
Dopravní komise č. 1/20

Rada města po projednání:

1. schvaluje
v souladu s doporučením dopravní komise posunutí začátku obytné zóny k čp. 82 v ul. Kostelní

2. neschvaluje
posunutí konce obytné zóny – ul. Sady po křižovatku s ul. Janderova

3. neschvaluje
v souladu s doporučením dopravní komise provést studii řešení rekonstrukce komunikace ul. 
Gymnazijní mezi ul. Miřiovského a ul. Stará cesta včetně umístění chodníků

4. požaduje
v souladu s doporučením dopravní komise doplnění dopravních značek určujících přednost v 
křižovatkách, dle zápisu DK

5. neschvaluje
umístění odrazného dopravního zrcadla na sídlišti Vajgar na křižovatce (Cyklo Galík)

6. bere na vědomí
výstupy z informačních radarů v období od července do října 2019

Usnesení číslo: 93/3R/2020
1. Darovací smlouva - prodloužení vodovodního řadu v Buku - realizace, 2. Darovací smlouva 
- prodloužení vodovodního řadu v Políkně - realizace, 3. Rozšíření předmětu nájmu ke 
smlouvě o nájmu vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu a jiného vodohospodářského 
majetku města Jindřichův Hradec - uzavření dodatku č. 18 - záměr 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření darovací smlouvy, dle předloženého návrhu, mezi městem Jindřichův Hradec (jako 
obdarovaný) a , bytem , Jindřichův Hradec (jako dárce) na 
darování stavby "Prodloužení vodovodního řadu - Buk" v pozemcích města p.č. 855/1, p.č. 1347, 



p.č. 3576, p.č. 3592 a p.č. 3593 obec Jindřichův Hradec, k.ú. Buk u Jindřichova Hradce.

2. schvaluje
uzavření darovací smlouvy, dle předloženého návrhu, mezi městem Jindřichův Hradec (jako 
obdarovaný) a , bytem , Veselí nad Lužnicí a 

, bytem  Jindřichův Hradec (jako dárci) na darování stavby "Prodloužení 
vodovodního řadu - Políkno" v pozemcích města p.č. 498 a p.č. 320/2 obec Jindřichův Hradec, 
k.ú. Políkno u Jindřichova Hradce.

3. schvaluje
záměr uzavřít dodatek č. 18 ke smlouvě o nájmu vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu a 
jiného vodohospodářského majetku města J. Hradec se společností ČEVAK, a.s., IČ 60849657, se 
sídlem Severní 8/2264, České Budějovice, kterým bude rozšířen předmět nájmu o nově 
vybudované stavby:
- prodloužení vodovodního řadu - Buk, DN 80, v délce 397,5 m
- prodloužení vodovodního řadu - Políkno, DN 100, v délce 28,8 m
za účelem jejich správy a provozování dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích 
pro veřejnou potřebu v platném znění.

Usnesení číslo: 94/3R/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 
souhlas s podnájmem části objektu (tělocvična, učebny) čp. 1125/II Jindřichův Hradec pro 
ubytování účastníků valného sněmu Junák v termínu od 27.3.2020 do 29.3.2020.

Usnesení číslo: 95/3R/2020
Schválení ceníku pro stanovení jednorázové úplaty za omezení vlastnického práva k 
nemovitostem ve vlastnictví města Jindřichův Hradec pro rok 2020

Rada města po projednání:

1. schvaluje
ceník pro stanovení jednorázové úplaty za omezení vlastnického práva k nemovitostem ve 
vlastnictví města Jindřichův Hradec pro rok 2020 dle přílohy

Usnesení číslo: 96/3R/2020
Veřejná zakázka malého rozsahu - ORJ 19, VOZIDLO, záměr 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
návrh zadání veřejné zakázky malého rozsahu z ORJ 19 na pořízení vozidla dle předloženého 
návrhu včetně komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení účasti a hodnocení nabídek

2. schvaluje
vyřazení vozidla Škoda Roomster RZ 3C9 4266, rok výroby 2008, z majetku města formou 
úplatného převodu na základě kupní smlouvy za cenu 27.437,-- Kč Vzdělávacímu a kulturnímu 
centru Jindřichův Hradec, p.o., IČ 0823495, se sídlem Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

Usnesení číslo: 97/3R/2020
Návrh dodavatele veřejné zakázky z ORJ 14 - nákup nábytku do nové třídy 2. mateřské školy 
Jindřichův Hradec III, Jáchymova 209 – odloučené pracoviště Havlíčkova 175

Rada města po projednání:

1. schvaluje
zadání veřejné zakázky z ORJ 14 – Odbor školství na nákup nábytku do nové třídy 2. mateřské 
školy Jindřichův Hradec III, Jáchymova 209 – odloučené pracoviště Havlíčkova 175 firmě 
BENJAMÍN s.r.o., Hradišťská, 687 08 Buchlovice, IČ: 25523414 za cenu 199 980,- Kč s DPH se 



lhůtou realizace 6 dnů.

2. schvaluje
uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem dle předloženého návrhu

Usnesení číslo: 98/3R/2020
Zadání veřejné zakázky z ORJ 40 – Rekonstrukce objektu pro JSDHM, Jindřichův Hradec

Rada města po projednání:

1. schvaluje
zadání veřejné zakázky z ORJ 40 – Rekonstrukce objektu pro JSDHM, Jindřichův Hradec v 
případě zajištění financování účastníkovi zadávacího řízení ORDYS s.r.o., Ke Mlýnu 190, 37701 
Jindřichův Hradec, IČ: 05006309 za cenu 6 170 350,05 Kč bez DPH s termínem realizace 2. 3. 
2020 – 30. 10. 2020.

2. schvaluje
uzavření smlouvy o dílo s vybraným účastníkem zadávacího řízení dle schváleného vzoru po 
uplynutí lhůty pro podání námitek, v případě schválení financování ZMě.

3. souhlasí
s provedením rozpočtového opatření č. 4/2020 v ORJ 40 odbor rozvoje takto:
- Oddíl Komunální rozvoj j.n., položka Rekonstrukce objektu pro JSDHM - zvýšení o částku 2 500 
000 Kč,
- zvýšení financování, položka Změna stavu finančních prostředků o částku 2 500 000 Kč.

4. požaduje
předložit návrh rozpočtového opatření č. 4/2020 zastupitelstvu města k rozhodnutí.

Usnesení číslo: 99/3R/2020
Zadání veřejné zakázky z ORJ 40 – Rekonstrukce ulice Václavská, Jindřichův Hradec – 2. 
etapa

Rada města po projednání:

1. schvaluje
zadání veřejné zakázky z ORJ 40 – "Rekonstrukce ulice Václavská, Jindřichův Hradec – 2. etapa" 
účastníkovi zadávacího řízení JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o., Vídeňská 168, 37701 
Jindřichův Hradec, IČ: 25195379 za cenu 16 794 637,79 Kč bez DPH.

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

Usnesení číslo: 100/3R/2020
Smlouva o poskytnutí dotace pro rok 2020 - ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje 
- nové znění

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2020 dle předloženého návrhu mezi městem 
Jindřichův Hradec a ČR - Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje, IČ: 70882835, se 
sídlem Pražská 52b, České Budějovice 3, jejíž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 150 000,- 
Kč, dle předloženého návrhu

2. požaduje
předložit zastupitelstvu města k projednání

Usnesení číslo: 101/3R/2020
Doplnění programu 14. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, které se uskuteční 
dne 29. ledna 2020



Rada města po projednání:

1. doplňuje
do programu zasedání 14. ZMě J. Hradec bod č. 28 - Rekonstrukce objektu pro JSDHM, 
Jindřichův Hradec – návrh rozpočtového opatření č. 4/2020




