
 
 
 
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 
 

  

2019 

ROK 2019 
 

 
 
SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC S.R.O. 



  

SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC S.R.O. 1 

 

 

 

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

za rok 2019. 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. Stanislav Mrvka – jednatel 

                                                         Ing. Ivo Ježek – jednatel 

       

dozorčí rada:                                  Aleš Müller - předseda 

                                                        Mgr. Radek Hrubý 

                                                        Zdeňka Klímová 

                                                        Mgr. Bc.Karel Holý 

                                                       Vladimír Krampera 

 

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. měla k 31. 12. 2019    126 

přepočtený počet zaměstnanců. 
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ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH STŘEDISEK 

 středisko ekonomicko - organizační 

- hrabání listí a trávy 

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

- štěpkování dřevní hmoty 
 

- údržba dětských hřišt 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 

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

- provoz parkoviště Jitřenka a v ulici Miřiovského 

- tělocvična Slovan 

- kuželna 

- tenisové kurty 

- turistická ubytovna 
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VÝSLEDKY DLE STŘEDISEK – ROK 2019 

 
Název střediska Účetní název a označení Výsledek 

hospodaření 

Středisko ekonomicko-

organizační 

Správa - 99            2.566.855,07 

Středisko údržby Dílna - 01 8.202.317,06 

Středisko VO a MVE Veřejné služby WC - 12 -170.990,47 

 Veřejné osvětlení - 15 79.168,56 

 MVE - 29 211.602,22 

Středisko celkem  10.888.952,44 

Středisko Lesy  Lesy - 28 -2.557.538,53 

Středisko SPK Správa krematoria a pohřebiště - 13 871.578,71 

Středisko bazén + aquapark Aquapark, bazén - 50 -8.357.061,94 

 Sauna - 51 129.922,56 

 Bufet a kiosek - 52 761.362,43 

 Restaurace bazén - 53 0 

 Plavecká škola - 54 2.737.850,75 

 Podnájmy bazén - 55 94.596,93 

Středisko celkem  -6.319.289,09 

Středisko sportovišť Sportovní hala – 60 -1.881.329,98 

 Zimní stadion - 61 -2.008.045,55 

 Stadion Vajgar – 62 -694.581,71 

 Hřiště Piketa – 63 -31.164,66 

 Skatepark – 64 14.868,55 

 Rehabilitace Sportovní hala – 65 45.616,90 

 Bufet Sportovní hala – 66 14.220,28 

 Restaurace Zimní stadion - 67 -689,75 

 Restaurace sport - 68 157.955,58 

 Městská plovárna – 69 0.00 

 Parkoviště - 70 338.823,94 

 Turistická ubytovna - 71 -94.034,79 

 Tělocvična Slovan - 72 432.371,66 

 Kuželna - 73 16.439,07 

 Kurty - 74 5.706,19 

 Tyršův stadion - 75 -263.504,81 

Středisko celkem  -3.947.349,08 

Středisko odpadového 

hospodářství 

Sběrný dvůr - 2 412.986,96 

   VÝSLEDKY CELKEM   1.035.301,23,- 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 účtech vedených u 

Waldviertler Sparkasse Bank AG Jindřichův Hradec. 

 

středisko ekonomicko – organizační 

 

Středisko je podřízeno jednateli společnosti. Výnosy tohoto střediska jsou tvořeny 

především z dotací na provoz sportovišť a mandátní smlouvy, dalším výnosem 

jsou tržby z Farmářských trhů, Vánočních trhů a poutě „Porcinkule“. Na toto 

středisko jsou účtovány veškeré náklady spojené s vedením  a administrativním  

provozem firmy.  

 

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. V roce 2019 

byl na středisku vytvořen zisk ve výši 8.202 mil. Kč. I přes nárůst mezd byl vytvořen 

zisk o 235 tis. Kč větší než v předchozím roce. Na zvýšení zisku se podílely 

Středisko Výše rezerv tvořených v roce 

2019 

Stav rezervy k  

31. 12. 2019 

01 – Dílna   0.00,-Kč 0.00,-Kč 

13 – Správa pohřebiště a krematoria 0,00,-Kč 0,00,-Kč 

28 – Lesy (pěstební činnost) 2.480.000,-Kč 2.480.000,-Kč 
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především tržby z prodeje služeb.  V roce 2019 byly na tomto středisku pořízeny 

stroje a zařízení v celkové hodnotě cca 3.366 mil. Kč. Jednalo se o víceúčelový 

komunální nosič Hako Citymaster vč. nástavby pro zajištění zimní údržby a 

nástavby pro zametání chodníků v letním období, za celkovou cenu cca.                    

2.834 mil. Kč, dále bylo pořízeno vozidlo Peugeot Boxer s 2-kabinou, vybavené 

valníkem, pro stavební četu za cenu cca. 484 tis. Kč, truhlárna byla dovybavena 

hoblovkou za cca 48 tis. Kč.  Současně bylo vyřazeno vozidlo multicar.  
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středisko odpadového hospodářství 

 

Toto středisko je vedené Františkem Nedvědem. V roce 2019 byl na tomto 

středisku dosažen zisk ve výši 400 tis. Kč, který je podobný jako v roce minulém.             

Na sběrný dvůr odevzdalo 18468 obyvatel na 1677 tun odpadů včetně zpětného 

odběru elektrozařízení, což je oproti roku předešlému o 292 tun více. Při 

odevzdání vytříděného odpadu spolupracujeme se společnostmi: Čech-odpady 

s.r.o., AVE – odpadového 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. 

 Dále středisko zajistilo pravidelný svoz a údržbu 380 odpadkových košů, včetně 

posílení svozů při kulturních a sportovních akcí, které se ve městě konaly. Opět 

byly odstraňovány „černé skládky“ 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 2019 nebyla pořízena na středisko žádná technika ani vybavení. V roce 

následujícím předpokládáme pořídit nové trakční baterie do komunálního 

vysavače Glutton, kde končí jejich životnost. 

Přehled meziročního nárůstu odpadů na sběrném dvoře (nad 4 t) 

Druh odpadu (t) 2018 2019 Nárůst (t) 

Papírové obaly 36,9 46 9,1 

Obaly se zbytky nebezpečných látek 4,12 12,97 8,85 

Absorpční činidla 0 4,15 4,15 

Plasty 20,9 27,63 6,73 

Stavební suť 260,8 304,6 43,8 

Dřevo 261,63 364,04 102,41 

Kovy 37,24 43,87 6,63 

Objemný odpad 358,5 432,67 74,17 
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středisko VO a MVE 

 

Vedoucím střediska je Jaroslav Kubánek. V tomto období byl vytvořen zisk na 

středisku VO ve výši 79 tis. Kč. Proběhla výměna 40 ks světelných bodů  na sídlišti 

Vajgar a v ulici Jakubská. Dále došlo k doplnění vánoční výzdoby - nazdobení 

stromů na nábřeží Lad.Stehny a v Růžové ulici.   

Ve sledovaném období jsme na MVE vytvořili zisk 211 tis. Kč.  

Veřejné WC jsou provozované na 4 místech – Husovy sady, Stará radnice, 

parkoviště Jitřenka, Pravdova ulice. Výsledek hospodaření skončil ve ztrátě 171 

tisíc Kč.  

Dále zajišťujeme provoz již 14 ks parkovacích automatů a parkoviště ve Václavské 

ulici. Na tomto středisku dochází také k vystavování protokolů o převzetí povrchů 

po zrealizovaných záborech na pozemcích města J.Hradec, v tomto roce bylo 

vystaveno celkem 150 ks těchto protokolů. Vedoucí střediska zajišťuje pro celou 

firmu dodávku OPP a je koordinátorem na úseku BOZP ve spolupráci s externí 

firmou CIVOP s.r.o..  

36,9
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středisko lesy  

 

Vedoucím střediska je Jan Dvořák. V roce 2019 bylo vytěženo 8 662 m3 dřeva (v 

roce 2018 vytěženo 5 352 m3 ) a to 8 339 m3 smrkového dřeva, borového dřeva 

198 m3 , dubového a bukového dřeva 53 m3 ostatní listnaté stromy 73 m3 .  

 

V minulém roce bylo zalesněno 4,47 ha holin. Na zalesnění bylo vysázeno celkem 

26 755 kusů sazenic.  

Lesní hospodářství je postiženo kůrovcovou kalamitou spojenou s neustálou 

klesající výkupní cenou dřeva, která dosáhla koncem roku 2019 v průměru 685 

Kč/m3. 
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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 611 kremací, 300 rozloučení v obřadní síni a 51 

rozloučení bez obřadů. Mezi největší akce roku 2019 patří generální oprava 

kremační pece. Pracovníci dodavatelské firmy provedli během předpokládaných 6 

týdnů opravy rozsáhlou výměnu celé vyzdívky, izolací, včetně jednotlivých 

konstrukcí pece. Součástí generální oprav byla zároveň výměna řídícího systému 

za nový systém. Celková cena generální opravy činila 2.65 mil. Kč a byla plně 

financována z prostředků naší společnosti.  

 

V tomto roce bylo městem na hřbitově ve Vídeňské ulici vybudováno nové 

kolumbárium, ve kterém je 81 skříněk. 
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středisko bazén + aquapark 

 

Vedoucí střediska je Marcela Kůrková. I v roce 2019 překonala návštěvnost 

Plaveckého bazénu Jindřichův Hradec hranici 300 000 osob. Stalo se tak podruhé 

v historii jindřichohradeckého bazénu, který tak zopakoval výsledek z ekonomicky 

vůbec nejúspěšnějšího roku 2018. V počtu 300 025 jsou započítáni pouze platící 

návštěvníci bazénu, sauny a venkovního aquaparku (děti do 110 cm mají vstup 

zdarma). Návštěvnost pohybující se nad čtvrtmilionovou hranicí s průměrnou 

návštěvou řádově 800 osob za den řadí jindřichohradecký bazén do republikové 

špičky mezi zařízeními svého druhu a současně i mezi top návštěvní cíle v regionu.  

Rok, ve kterém si bazén připomněl 10. výročí zprovoznění po modernizaci a 

přístavbě, poznamenal nárůst cen energií a z pohledu počasí ne zcela vydařená 

letní sezona. Do roční ztráty 4,63 milionu Kč se rovněž promítly i nárůst mezd a 

téměř dvouměsíční uzavření oddělení dětských bazénů z důvodu plánovaných 

oprav.  

Zejména díky tomu, že jindřichohradecký bazén jako jediný v Jihočeském kraji 

provozuje v průběhu hlavní turistické sezony nepřetržitě také provoz vnitřních 

bazénů, se i přes propad v návštěvnosti venkovního aquaparku podařilo 

dosáhnout tržeb 11 milionů Kč a za středisko Aquapark-bazén celkových výnosů 

12.3 milionů Kč.  

Město Jindřichův Hradec pokračovalo v roce 2019 v investicích do svého majetku. 

Vedle rekonstrukce dlažby a osvětlení v oddělení dětských bazénů, jejíž součástí 

bylo i pořízení nové atrakce v podobě vodní skluzavky, zajistily Služby města 

Jindřichův Hradec s.r.o. obnovení protiskluzového nátěru v Relaxačním bazénu, 

vybavení suchého dětského koutku v 1. patře bazénu, výměnu 8 kusů oběhových 

čerpadel a výměnu UV lamp a servis ozonogenerátorů.  

Plavecký bazén pokračoval v sérii akcí pro veřejnost, které zajišťuje výhradně v 

režii svých zaměstnanců, čímž významně šetří náklady a pomáhá spoluvytvářet 

vazbu sounáležitosti návštěvníků k zařízení, jehož klientela se rekrutuje z města i 

širokého okolí. Soutěže a hry pro rodiny s dětmi jsou pořádány při nejrůznějších 

příležitostech několikrát v roce. V listopadu série akcí vygradovala Výtvarnou 

soutěží pro děti a připomenutím 10 let od modernizace a přístavby bazénu.  
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 středisko sportovišť  

Vedoucím sportovišť je Zbyněk Pícha. V roce 2019 byla na zimním stadionu 

využívána ledová plocha k tréninkům a soutěžním utkáním dospělých krajského 

přeboru klubu HC Vajgar, Spolkem ledního hokeje, který hraje se svými svěřenci 

soutěže žákovské ligy, dále se hrála podniková liga, bruslily zde hobby týmy a 

veřejnost. Pokračuje projekt výuky bruslení pro první stupeň základních škol, který 

organizuje a zajišťuje společnost Služby města Jindřichův Hradec s.r.o., tohoto 

projektu se zúčastnilo pět škol s celkovým počtem 170 dětí. Dále pokračuje výuka 

bruslení mateřských škol s názvem „děti do pohybu“. Díky těmto aktivitám byla 

využívána ledová plocha i v dopoledních hodinách.  

Ve sportovní hale trénují a hrají soutěžní utkání basketbalisté, házenkářky, oddíl 

volejbalu a florbalu. Hala byla též využívána základními školami k výuce tělesné 

výchovy. I v letošním roce probíhala spolupráce s českým volejbalovým svazem a 

seniorskou reprezentací mužů. Od září v hale působí basketbalová akademie 

GBA.  

 V provozu je také tělocvična bývalého Slovanu, kuželna, tenisové kurty a turistická 

ubytovna s kapacitou 101 lůžek. 
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Sportovní areál a fotbalové hřiště Tyršova stadionu využívají školy v rámci tělesné 

výuky a také klub FK J. Hradec 1910  k tréninkům a soutěžním utkání mládeže. 

Hřiště UMT „Piketa“ v zimních měsících slouží pro trénink FK J. Hradec a na 

soustředění klubů, jezdí sem i fotbalisté ze sousedního Rakouska. Hraje se zde 

každoročně fotbalový turnaj Pohár FAČR – okresní část.  

Na travnatém fotbalovém hřišti Vajgar s kombinací umělého a přírodního trávníku  

trénují a hrají fotbalisté FK J. Hradce. 

Atletické sektory – od dubna do konce října zde trénují oddíly atletů a triatlonu. 

Skatepark – toto sportoviště je v provozu téměř celoročně a je využíváno širokou 

veřejností. 

Pod středisko sportovišť spadá také parkoviště Miřiovského a Jitřenka. Parkoviště 

jsou hojně využívány po celý rok a v létě zde proběhla tradiční pouť Porcinkule. 
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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 nebyl předmětem rozdělení. Byl z něj 

financován nákup nových strojů a zařízení.  

NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU BĚŽNÉHO OBDOBÍ 

 

Nerozdělený zisk:                                   1.035.301,23 Kč. 

 

O rozdělení zisku běžného účetního období bude rozhodnuto valnou 

hromadou – Rada města Jindřichův Hradec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC S.R.O. 22 

 

 



  

SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC S.R.O. 23 

 

 



  

SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC S.R.O. 24 

 

 



  

SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC S.R.O. 25 

 

 



  

SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC S.R.O. 26 

 

 



  

SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC S.R.O. 27 

 

 



  

SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC S.R.O. 28 

 

 

 



  

SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC S.R.O. 29 

 

 



  

SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC S.R.O. 30 

 

 



  

SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC S.R.O. 31 

 

 



  

SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC S.R.O. 32 

 

 



  

SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC S.R.O. 33 

 

 



  

SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC S.R.O. 34 

 

 



  

SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC S.R.O. 35 

 

 



  

SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC S.R.O. 36 

 

 



  

SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC S.R.O. 37 

 

 



  

SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC S.R.O. 38 

 

 



  

SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC S.R.O. 39 

 

 



  

SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC S.R.O. 40 

 

 

 



  

SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC S.R.O. 41 

 

 



  

SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC S.R.O. 42 

 

 



  

SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC S.R.O. 43 

 

 



  

SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC S.R.O. 44 

 

 


