
V Jindřichově Hradci dne 9.4.2020
Usnesení číslo: 293/10R/2020
Zadání veřejné zakázky - Vodorovné dopravní značení pro rok 2020

Rada města Jindřichův Hradec jako orgán, kterému je vyhrazeno rozhodovat ve věcech obce 
jako jediného společníka obchodní společnosti (§ 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. v 
platném znění rozhodla:

1. schvaluje
zadání veřejné zakázky "Vodorovné dopravní značení - 2020" účastníkovi Jan Nevšímal, 

, 391 11 Planá nad Lužnicí, IČ:48250503 za cenu 489 534,- Kč bez DPH.

2. schvaluje
uzavření smlouvy o dílo s vybraným účastníkem.

Usnesení číslo: 294/10R/2020
Úklidové služby na plaveckém bazénu v Jindřichově Hradci

Rada města Jindřichův Hradec jako orgán, kterému je vyhrazeno rozhodovat ve věcech obce 
jako jediného společníka obchodní společnosti (§ 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. v 
platném znění rozhodla:

1. schvaluje
společnosti Služby města Jindřichův Hradec s.r.o., návrh na zadání veřejné zakázky "Úklidové 
služby na plaveckém bazénu v Jindřichově Hradci", dle předloženého návrhu přičemž zakázka 
bude financována z prostředků společnosti Služby města Jindřichův Hradec s.r.o..

Usnesení číslo: 295/10R/2020
Návrh řešení výpadku v příjmech 

Rada města po projednání:

1. souhlasí
s vázáním výdajů ve výši 12 517 tis. Kč následovně:
02 – odbor životního prostředí 600,00 tis. Kč
10 – odbor dopravy 65,00 tis. Kč
14 - odbor školství 1.442,00 tis. Kč
15 – Kulturní dům Střelnice 2.000,00 tis. Kč
16 - odbor kanceláře starosty 560,00 tis. Kč
18 - městská policie 1.250,00 tis. Kč
19 – odbor vnitřní správy 800,00 tis. Kč
20 – platy, náhrady platů, odvody 1.000,00 Kč
28 - odbor sociálních věcí 100,00 tis. Kč 
37 – místní hospodářství 1.000,00 tis. Kč
38 - bytové hospodářství 500,00 tis. Kč
40 - odbor rozvoje 3.000,00 tis. Kč
42 - odbor výstavby a územního plánování 200,00 tis. Kč,

2. souhlasí
s tím, že výpadek v příjmech, který bude vyšší než vázané výdaje, bude krytý zapojením 
výsledku hospodaření z minulých let,

3. souhlasí
s uložením správcům rozpočtu jednotlivých ORJ vázat v rozpočtu výdaje dle bodu I. tohoto 
usnesení a předložit do 31. 8. 2020 finančnímu odboru návrh na úpravu rozpočtu v konkrétních 
položkách,

USNESENÍ Z 10. SCHŮZE RADY MĚSTA
JINDŘICHŮV HRADEC

KONANÉ DNE 08.04.2020

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



4. požaduje
předložit k projednání zastupitelstvu města.

Usnesení číslo: 296/10R/2020
Volný nebytový prostor v čp. 160/I, nám. Míru, J. Hradec – záměr

Rada města po projednání:

1. bere na vědomí
výpověď ze strany pana  bytem , Jindřichův Hradec z nebytového 
prostoru v čp. 160/I, nám. Míru v J. Hradci a to ve výpovědní lhůtě, která skončí dne 30. 6. 
2020.

2. schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout prostor sloužící k podnikání v domě čp. 160/I, nám. Míru, 
Jindřichův Hradec o velikosti 51,49 m2 obálkovou metodou nejvyšší nabídce na dobu neurčitou 
za minimální nabídkovou cenu 900,- Kč/m2/rok vč. DPH, možnost pronájmu nejdříve od 1. 7. 
2020 a za podmínek:
• zájemce předloží podnikatelský záměr a nabídnutou cenu za pronájem
• v případě potřeby zajistí rekolaudaci prostoru sloužícího k podnikání pro svůj záměr
• případné stavební úpravy možno provádět pouze po předchozím písemném souhlasu města J. 
Hradec, a to na vlastní náklad nájemce bez nároku úhrady vynaložených nákladů na opravy od 
města J. Hradec, a to ani při skončení nájemního vztahu
• žadatel má vyrovnány veškeré závazky vůči městu Jindřichův Hradec, jím zřízeným právnickým 
osobám a organizačním složkám, případně jsou závazky smluvně zajištěny a žadatel podmínky 
takové smlouvy plní

Usnesení číslo: 297/10R/2020
Žádost o přidělení členských práv a povinností ke garážovému stání – , J. Hradec

Rada města po projednání:

1. schvaluje
přidělení členských práv a povinností ke garážovému stání č. 15, Nušlova 62/V, Jindřichův Hradec 
na pana , bytem , Jindřichův Hradec s účinností od 1. 5. 2020.

Usnesení číslo: 298/10R/2020
Ukončení nájemní smlouvy na byt č. 3 v čp. 122/IV

Rada města po projednání:

1. schvaluje
ukončení nájemní smlouvy na byt č. 3 v čp. 122/IV, ul. Nežárecká, Jindřichův Hradec mezi 
městem Jindřichův Hradec a  dohodou ke dni 31. 3. 2020

Usnesení číslo: 299/10R/2020
Přijetí majetku nepatrné hodnoty – revokace usnesení 

Rada města po projednání:

1. revokuje
usnesení Rady města č. 269/9R/2020 ze dne 18.3.2020

2. schvaluje
přijetí majetku nepatrné hodnoty po panu , zemřelém dne 8.7.2019: osobního 
automobilu zn. RENAULT, RZ 5S3-3744.

Usnesení číslo: 300/10R/2020
Zámecký pivovar - dokončení provizorního zastřešení - příjem dotace od Jihočeského kraje a 
návrh na provedení rozpočtového opatření č. 21/2020



Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace SDO/OKPP/010/2020 mezi Městem Jindřichův Hradec a 
Jihočeským krajem, IČ: 70890650, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice na 
akci "Zámecký pivovar - dokončení provizorního zastřešení" dle předloženého návrhu.

2. schvaluje
provedení rozpočtového opatření č. 21/2020 v ORJ 40 odbor rozvoje takto: 
- zvýšení rozpočtu Příjmů v části Přijaté transfery, zařazením položky Zámecký pivovar -
dokončení provizorního zastřešení částkou 2 000 000 Kč, 
- zvýšení rozpočtu výdajů, Oddíl Činnosti muzeí a galerií, zachování a obnova kulturních 
památek, položka Zámecký pivovar - dokončení provizorního zastřešení o částku 2 000 000 Kč.

Usnesení číslo: 301/10R/2020
Rekonstrukce MK Radouňka – Ke Mlýnu - návrhy smluv o právu provést stavbu 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu s názvem "Rekonstrukce MK Radouňka – Ke Mlýnu" na 
p.č. 93/47 v k.ú. Radouňka mezi Městem Jindřichův Hradec a  a i, trvale 
bytem , , 377 01 Jindřichův Hradec, dle předloženého návrhu

2. schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu s názvem "Rekonstrukce MK Radouňka – Ke Mlýnu" na 
p.č. 93/21 a 93/51 v k.ú. Radouňka mezi Městem Jindřichův Hradec a  a 

, trvale bytem , 377 01 Jindřichův Hradec, dle 
předloženého návrhu

3. schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu s názvem "Rekonstrukce MK Radouňka – Ke Mlýnu" na 
p.č. 766 a 93/63 v k.ú. Radouňka mezi Městem Jindřichův Hradec a , trvale 
bytem  , 377 01 Jindřichův Hradec, dle předloženého návrhu

4. schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu s názvem "Rekonstrukce MK Radouňka – Ke Mlýnu" na 
p.č. 93/23 v k.ú. Radouňka mezi Městem Jindřichův Hradec a , trvale bytem 

 377 01 Jindřichův Hradec, dle předloženého návrhu

5. schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu s názvem "Rekonstrukce MK Radouňka – Ke Mlýnu" na 
p.č. 93/4 v k.ú. Radouňka mezi Městem Jindřichův Hradec a 

, trvale bytem , 377 01 Jindřichův Hradec, dle předloženého 
návrhu

Usnesení číslo: 302/10R/2020
Žádost zhotovitele o změnu smluvních podmínek akce Úprava a osvětlení přechodu pro 
chodce na sídl. Vajgar, Jindřichův Hradec 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo SM/0333/2020 na akci Úprava a osvětlení přechodu pro 
chodce na sídlišti Vajgar, Jindřichův Hradec, se zhotovitelem díla SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ: 
48035599, se sídlem Pražská čp. 495, 370 04 České Budějovice dle předloženého návrhu.

2. schvaluje
předložený návrh dodatku jako vzorový dokument.

Usnesení číslo: 303/10R/2020
Návrh uzavření smlouvy o dílo na akci Výměna šoupat a poklopů 2020



Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na akci Výměna šoupat a poklopů mezi Městem Jindřichův Hradec a 
společností ČEVAK a. s., Severní 8/2264, 370 01 České Budějovice, IČ:60849657, dle 
předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 304/10R/2020
Návrh zadání veřejné zakázky z ORJ 40 - Parkoviště a chodníky Vajgar - Řečička, Jindřichův 
Hradec

Rada města po projednání:

1. schvaluje
návrh zadání veřejné zakázky Parkoviště a chodníky Vajgar - Řečička, Jindřichův Hradec dle 
předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 305/10R/2020
Návrh zadání veřejné zakázky z ORJ 40 - Kolumbárium - 4. etapa, městský hřbitov, 
Jindřichův Hradec a návrh rozpočtového opatření č. 20/2020

Rada města po projednání:

1. schvaluje
návrh zadání veřejné zakázky z ORJ 40 Kolumbárium - 4. etapa, městský hřbitov, Jindřichův 
Hradec dle předloženého návrhu.

2. schvaluje
provedení rozpočtového opatření č. 20/2020 v ORJ 40 odbor rozvoje takto:
- Oddíl Pohřebnictví, položka Kolumbárium 4. etapa - zvýšení o částku 300 000 Kč, 
- Oddíl Silnice, položka Rekonstrukce ulice Kostelní, 2. etapa - snížení o částku 300 000 Kč.

Usnesení číslo: 306/10R/2020
Návrh zadání VZMR z ORJ 40 - Obnova palubovky v malé sportovní hale, Jindřichův Hradec a 
návrh rozpočtového opatření č. 10/2020

Rada města po projednání:

1. schvaluje
návrh zadání veřejné zakázky z ORJ 40 
Obnova palubovky v malé sportovní hale, Jindřichův Hradec dle předloženého návrhu.

2. schvaluje
provedení rozpočtového opatření č. 10/2020 v ORJ 40 odbor rozvoje takto: 
- Oddíl Sportovní zařízení v majetku města, položka Obnova palubovky v malé sportovní hale -
zvýšení o částku 1 000 000 Kč,
- Oddíl Komunální služby a rozvoj j.n., položka Obnova VO na sídlišti Hvězdárna, Zborov, Na 
Piketě, Pod Vrchy - snížení o částku 1 000 000 Kč.

Usnesení číslo: 307/10R/2020
Návrh zadání VZMR z ORJ 40 - Oprava WC a sprch šatny mužů, zimní stadion, Jindřichův 
Hradec a návrh rozpočtového opatření č. 22/2020 

Rada města po projednání:

1. schvaluje
návrh zadání veřejné zakázky z ORJ 40 
Oprava WC a sprch šatny mužů, zimní stadion, Jindřichův Hradec dle předloženého návrhu.

2. schvaluje
návrh rozpočtového opatření č. 22/2020 v ORJ 40 odbor rozvoje takto:
- Oddíl Sportovní zařízení v majetku města, položka Oprava WC a sprch šatny mužů zimní 



stadion - zvýšení o částku 700 000 Kč.
- Oddíl Školství, položka 5. ZŠ Vajgar - rekonstrukce El pavilon CF - snížení o částku 700 000 Kč.

Usnesení číslo: 308/10R/2020
Zadání veřejné zakázky Výměna 7 ks světlíků na sportovní hale, Jindřichův Hradec a návrh 
rozpočtového opatření č. 15/2020

Rada města po projednání:

1. schvaluje
zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výměna 7 ks světlíků na sportovní hale, Jindřichův 
Hradec dodavateli KLAHOS spol. s r.o., IČ: 45537429, se sídlem Riegrova 175, 560 02 Česká 
Třebová, za cenu 649 250 Kč bez DPH s termíny realizace od 1. 6. 2020 do 19. 7. 2020.

2. schvaluje
uzavření vzorové smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem po schválení rozpočtového opatření č. 
15/2020.

3. souhlasí
s provedením rozpočtového opatření č. 15/2020 v ORJ 40 odbor rozvoje takto: 
- zvýšení výdajů rozpočtu ORJ 40 odbor rozvoje, Oddíl Sportovní zařízení v majetku města, 
zařazením položky Výměna 7 ks světlíků na sportovní hale částkou 800 000 Kč, 
- snížením výdajů rozpočtu ORJ 40 odbor rozvoje, Oddíl Sportovní zařízení v majetku města, 
položka Výměna dlažby ochozu relaxačního bazénu, rozšíření sauny - snížení o částku 800 000 
Kč.

4. požaduje
předložit návrh rozpočtového opatření č. 15/2020 zastupitelstvu města k projednání.

Usnesení číslo: 309/10R/2020
Zadání veřejné zakázky z ORJ 40 - Výměna automatických samočistících česlí pro ČOV, 
Jindřichův Hradec

Rada města po projednání:

1. schvaluje
zadání veřejné zakázky z ORJ 40 Výměna automatických samočistících česlí pro ČOV Jindřichův 
Hradec účastníkovi zadávacího řízení HUBER CS spol. s r.o., IČ 155 47 591, se sídlem Cihlářská 
643/19, 602 00 Brno za cenu 1 382 370 Kč bez DPH.

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

Usnesení číslo: 310/10R/2020
Zadání veřejné zakázky z ORJ 40 - Provizorní zastřešení a zajištění krovu pivovaru, 
Jindřichův Hradec a návrh na provedení rozpočtového opatření č. 23/2020

Rada města po projednání:

1. vylučuje
účastníka výběrového řízení Stavba-snadno s.r.o., IČ: 07783108, se sídlem K Višňovce 1095, 
530 02 Pardubice, z výběrového řízení veřejné zakázky Provizorní zastřešení a zajištění krovu 
pivovaru Jindřichův Hradec, neboť na základě žádosti zadavatele neobjasnil svou nabídku a ani 
nezdůvodnil mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

2. schvaluje
zadání veřejné zakázky z ORJ 40 Provizorní zastřešení a zajištění krovu pivovaru Jindřichův 
Hradec účastníkovi zadávacího řízení DV stav s.r.o., IČ 281 42 551, se sídlem Riegrova 1782/31, 
370 01 České Budějovice za cenu 2 887 306,39 Kč bez DPH.

3. schvaluje
uzavření smlouvy o dílo s vybraným účastníkem výběrového řízení dle schváleného vzoru v 
případě schválení rozpočtového opatření č. 23/2020.



4. schvaluje
návrh rozpočtového opatření č. 23/2020 v ORJ 40 odbor rozvoje takto:
- Oddíl Činnosti muzeí a galerií, zachování a obnova kulturních památek, položka Zámecký 
pivovar - dokončení provizorního zastřešení - zvýšení o částku 1 000 000 Kč,
- Oddíl Školství, položka 5. ZŠ Vajgar - rekonstrukce El pavilon CF - snížení o částku 1 000 000 
Kč.

Usnesení číslo: 311/10R/2020
Pronájem části pozemku p.č. 1711/1, k.ú. Jindřichův Hradec - realizace záměru

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu pozemku, dle schváleného vzoru, mezi městem J. Hradec a panem 

, bytem J.Hradec , na část pozemku p.č. 1711/1 ostatní plocha o 
výměře 20m2, k.ú. Jindřichův Hradec, za účelem užívání jako pozemek pod provizorní plechovou 
garáží stojící na předmětné části pozemku za cenu 500,- Kč/rok s možností jednostranného 
navýšení nájemného na výši v místě a čase obvyklou a o inflaci. Smlouva bude uzavřena na dobu 
neurčitou.

Usnesení číslo: 312/10R/2020
Pronájem částí pozemků p.č. 3563 ostatní plocha a p.č. 1128/117 ostatní plocha, k.ú. Otín u 
Jindřichova Hradce - realizace záměru

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu pozemku, dle schváleného vzoru, mezi městem Jindřichův Hradec, IČ: 
00246875, se sídlem Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec a panem ,  na části 
pozemků p.č. 3563 ostatní plocha a p.č. 1128/117 ostatní plocha o celkové výměře 127m2, k.ú. 
Otín u Jindřichova Hradce, za účelem užívání jako staveniště a skládky materiálu při výstavbě 
novostavby bytového domu, za cenu 185,-Kč/m2/rok. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 
od 1.5.2020 do 30.4.2021.

Usnesení číslo: 313/10R/2020
Výpůjčka části pozemku p.č. 2364/42, k.ú. Jindřichův Hradec - realizace ráměru

Rada města po projednání:

1. schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce, dle předloženého návrhu, mezi městem Jindřichův Hradec, IČ: 
00246875, se sídlem Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec a panem , bytem 

, Jindřichův Hradec na část pozemku p.č. 2364/42 ostatní plocha o výměře 
20m2, k.ú. Jindřichův Hradec, za účelem parkování osobního automobilu. Smlouva bude 
uzavřena na dobu určitou do 30.6.2025.

Usnesení číslo: 314/10R/2020
Směna částí pozemků p.č. 3526/15 a p.č. 4303/2 za části p.č. 3526/13 a p.č. 3526/14 v k.ú. 
Jindřichův Hradec - budoucí směnná smlouva - záměr - změna usnesení

Rada města po projednání:

1. mění
své usnesení č. 212/7R/2020 ze dne 4.3.2020 bod 2., které bude nově znít takto:

souhlasí
se směnou částí pozemků p.č. 3526/15, orná půda a p.č. 4303/2, ostatní plocha, silnice, o 
celkové výměře cca 1114 m2, vše obec i k.ú. Jindřichův Hradec, ve vlastnictví města Jindřichův 
Hradec, Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec za části pozemků p.č. 3526/13, orná půda a 
p.č. 3526/14, orná půda, o celkové výměře cca 249 m2, a to včetně jejich součástí a 
příslušenství (vybudované cyklostezky a veřejného osvětlení), vše obec i k.ú. Jindřichův Hradec 
za těchto podmínek:



- žadatel uhradí rozdíl ve výměře vzájemně směňovaných nemovitostí v ceně 2000,- Kč/m2 + 
DPH,
- na částech pozemků zastavěných stavbou komunikace pátého ramene okružní křižovatky p.č. 
3526/15, p.č. 4303/2 a p.č. 3526/14 v k.ú. Jindřichův Hradec bude po kolaudaci stavby a po 
vyhotovení geometrického plánu zřízeno předkupní právo pro město Jindřichův Hradec,
- v případě, že budou směňované pozemky dnes ve vlastnictví města Jindřichův Hradec či 
pozemky v budoucím vlastnictví žadatele dotčeny stavbou veřejného osvětlení či přeložkou 
vodovodu, budou tyto pozemky zatíženy služebností inženýrské sítě ve prospěch města 
Jindřichův Hradec za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- Kč včetně DPH,
- v případě, že pozemek p.č. 3526/5 v k.ú. J.Hradec ve vlastnictví společnosti C+R s.r.o. bude 
dotčen přeložkou vodovodu, bude tento pozemek zatížen služebností inženýrské sítě uložení 
vodovodu ve prospěch města Jindřichův Hradec za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- Kč včetně 
DPH

Usnesení číslo: 315/10R/2020
Ukončení smlouvy o nájmu pozemku - část p.č. 3890/25 k.ú. Jindřichův Hradec

Rada města po projednání:

1. bere na vědomí
žádost , IČ 13500520, se sídlem  Jindřichův 
Hradec o ukončení smlouvy o nájmu pozemku a navrácení peněžitého plnění.

2. schvaluje
ukončení smlouvy o nájmu pozemku uzavřené dne 18.2.2020 mezi Městem J.Hradec, IČ: 
00246875, se sídlem Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec a , IČ: 13500520, se 
sídlem , Jindřichův Hradec na část pozemku p.č. 3890/25 ostatní 
plocha o výměře 1.000m2, k.ú. Jindřichův Hradec, užívaný za účelem umístění atrakcí ve dnech 
od 6.4.do 26.4.2020. Smlouva bude ukončena dohodou dle předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 316/10R/2020
Podpora jindřichohradeckých podnikatelů zasažených mimořádnými opatřeními vlády v 
souvislosti s koronavirovou epidemií

Rada města po projednání:

1. odkládá
předložený materiál.

Usnesení číslo: 317/10R/2020
Návrh zadání veřejné zakázky z ORJ 39 - Provozování vodohospodářské infrastruktury v 
majetku města J. Hradec

Rada města po projednání:

1. schvaluje
návrh zadání veřejné zakázky z ORJ 39 Provozování vodohospodářské infrastruktury v majetku 
města J. Hradec

2. schvaluje
zadávací dokumentaci veřejné zakázky a znění smlouvy dle předloženého návrhu

Usnesení číslo: 318/10R/2020
Nákup elektrické energie a zemního plynu pro Město Jindřichův Hradec na Českomoravské 
komoditní burze Kladno

Rada města po projednání:

1. schvaluje
na základě výsledků veřejné zakázky nákup elektrické energie pro rok 2021, 2022 od 
společností:
- CENTROPOL ENERGY, a.s., IČ: 25458302, Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem -



jednotková cena 1.246,00 Kč/MWh pro hladinu nízkého napětí v celkovém objemu 6.680 MWh
- CENTROPOL ENERGY, a.s., IČ: 25458302, Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem -
jednotková cena 1.290,00 Kč/MWh pro hladinu vysokého napětí v celkovém objemu 962 MWh

2. schvaluje
na základě výsledků veřejné zakázky nákup zemního plynu pro rok 2021,2022 od společností:
- Pražská plynárenská, a.s., IČ: 60193492, Národní 37, 110 00 Praha 1 - Nové Město -
jednotková cena 424,00 Kč/MWh pro maloodběr v celkovém objemu 8.049 MWh
- Pražská plynárenská, a.s., IČ: 60193492, Národní 37, 110 00 Praha 1 - Nové Město -
jednotková cena 410,00 Kč/MWh pro velkoodběr v celkovém objemu 2.578 MWh

Usnesení číslo: 319/10R/2020
Přidělení bytu č. 3 v čp. 122/IV

Rada města po projednání:

1. schvaluje
ukončení nájemní smlouvy na byt č. 2 v čp. 115/IV, ul. Nežárecká, J. Hradec mezi městem 
Jindřichův Hradec a ke dni 31. 3. 2020

2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v čp. 122/IV, ul. Nežárecká, J. Hradec mezi městem 
Jindřichův Hradec a , a to na dobu určitou od 1. 4. 2020 do 31. 12. 2020, 
nájemné 53,49 Kč/m2/měsíc s tím, že bude zachován „výkon sociální práce“




