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Evidenční ěíslo smlouvy| 1z //,/ł//ery

vEŘEJNoPRÁvľÍ snĺLoUvA
o PoSKYTNUTÍ DoTACE ZRoZPoČľu KARLOVARSKÉHO KRAJE

(dále jen,,smlouva")

Smluvní strany:

o
-tY

Karlovarský kľaj
Adresa sídla:
Identifikační číslo:
DIČ:
Zastoupený:

Bankovní spojení:

případně další účty

Datová schránka:
Administrující odbor:

Ztwodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary _ Dvory
70891 168
c270891168

 radní pro oblast životního prostředí, zemědělství
a energetiky
Komerění banka, a.s.

čísloúět
Komeľění banka, a.s.

čísloúčt
Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu
Česká spořitelna, a.s.
ěísloúčt
PPF banka, a.s.
číslo úětu:
siqbxt2
odbor Životního pľostředí a zemědělství

a

(dále jen,,poskýovatel")

CHEVAK Cheb, a.s.
Adresa sídla: Tľšnická 4l1l,350 02 Cheb
Identifikační ěíslo: 49787977
DIČ: CZ49787977
Právní forma: akciová spoleěnost
Zastoupený: předseda představenstva
Registľace ve veřejném Kľajský soud v Plzni, odd. B,vlotka367
Bankovní spojení: Komerění banka, a.s.

číslo úětu: 
E-mail: 
Bude uplatňovat odpočet DPH.

(dále jen,,příjemce")

(společně jako,,smluvní strany")

čHneľ l.
obecné ustanovení

1. V souladu se zákony č,. 129/2000 Sb., o kľajích (krajské zŕizeni), ve znění pozdějších předpisů,
ač;.250/2000 Sb., o rozpočtoých pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
(dále také ,$PÚR"; a v souladu s Programem pro poskyování dotací zrozpočtu Karlovarského
kľaje na rea|izaci drobných vodohospodářských ekologických akcí (dálejen,,dotační progľam")
poskýovatel poskytuje příjemci dotaci na účel uvedený v článku II. smlouvy a příjemce tuto dotaci
přijímá'



1.

)

článek II.
Výše dotace, její účel a údaje o dotaci

Poskýovatel poskytuje příjämci dotaci ž rozpoćtu póskýovatele v kalendářním ľoce' ve výši

u nu íě"l poale ĺja;n uvejených v odstavci 2. tohoto článku. Výše dotace 
'můŽe 

bý sníŽena

s ohledem na maximální přípustnou ýši podpory v režimu de minimis, a to dle aktuálního stavu

v registľu podpor de minimis v den podpisu smlouvy'

Úoa;e o dotaci:
Dotäce se poskyuje v kalęndářním roce: Ż0l9
Dotace se posLytuje ve ýši: 2 435 483,83 Kč (bez DPIĐ

(Slovy: dva-miiiony jtyri sta třicet pět tisíc ětyři sta osmdęsát tři korun českých, osmdesát tři

1

Ż

3.

haléřů)
Dotace se poskytuje na úěel:

Platba dotace bude opatřena variabilním symbolem:

Lomniěka - vodovod akanalizace,
část kanalizace

článek III.
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude příjemci poukázáná i.an*ĺ'oue ao 20 pľacovních dnů od uzavření smlouvy'

a to formou bezhotovostnĺno prevoau na bankovní účet příjemce uvedený ýše ve smlouvě' Platba

bude opatřena variabilním symbolem uvedeným v odstavci Ż. č)|. U.

Dotace je poskýována foľmou zźl|ohy s povinností následného vyúčtování.

Finanění pľostředky ve výši 90oÁ dotacebudou příjemci poskynuty jednortnové do 20 pracovních

dnů od uzavÍenitéto smlouvy' a to formou bezhoiovostníńo převodu na jeho bankovní účet uvedený

v této smlouvě s variabilním symbolem uvedeným v odstavciŻ. é|.II. Finanění pľostředky ve ýši
10 oń dotace budou příjemci poskýnuty po přádlození finaněního vypořádání k datu uvedenému

v ěl. IV. odst. 6. této smlouvy a po adńinistrativní kontrole odborem Životního prostředí

a zemědělství Krajského úřadu Karlovaľského kraje'

článek IV.
Zá,lľlladní povinnosti příj emce

Příjemce je povinen řídit se Pravidly pro příjem ä ňodnocení żádostí, poskytnutí afinanění

vyporádáňí äotace zrozpoétu KarlóvaľskéĹo kraje progľamu uvedeného vodst' 1' čl' I'
sóńválenými Radou Kaľlôvarského kraje usnesením čislo RK l47lĺl2ll8 ze dne 17.1Ż'Ż018,

zveřejněnými na úřední desce poskytovatele a touto smlouvou.

Příjemce je povinen pouŽít poskýnuté finanění prostředky maximálně hospodárným způsobem'

ľríjemce je iovinen pouŹítposkýnuté finanční piostředky výhradně k účelu uvędenému v ělánku

u. odst. ž. smlouvy u u ,ouludu se specifikací uvedenou v odst. 5. tohoto článku. Příjemce t5rto

pľostředky nesmí io'Lynout jiným právnickým nebo ffzickým osobám (pokud nejde o úhrady

spojené s'ľealizaciúčeíu, na tteny uýly poskýnuty)' Dále příjemce t5rto prostředky nesmí použít

nä äury, pohoštění, ,nrdý p.uconnĺr.t n"uo fůnkciônářů příjemce či příjemce samotného, penále,

úľokyíúvěrů' náhľady škód' pojistné, pokuty, úhrady dluhu apod'

Příjemce je povinen vyčerpat poskýnuté finanční prostředĘ nejpozději do data předložení

závěrečného finančního vypořádání dotace'

Pokud příjemce vede účetnictví nebo daňovou evidenci musí bý účetní operace související

. poskfnutou dotací odděleně identifikovatelné od ostatních riěetních operací v úěetnictví

nebodaňové evidenci příjemce. To znamená, że űěetní operace související s dotací musí

bý účtovány odděleně o^d óstatních aktivit příjemce (např. na zvláštním účetním středisku).

Příjemce je dále povinen:

1

2.

3

4.
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a) poskytnutou dotaci použít na realizaci stavby Lomnička - vodovod a kanalizace, část
kanalizace dle projektové dokumentacę a v souladu s pľavomocným stavebním povolením
č. j. MUCH 9562ŻlŻ016 ze dne28.1Ż.Ż016.

b) Dotace je investiěního charakteru alze ji pouŹít ýhradně k těmto účelům:
výstavbďrekonstľukce ČoV včetně související veřejné kana|izace u obcí do 2 000 obyvatel
a částí obcí do 500l obyvatel,
výstavba, ľekonstľukce veřejné kanalizace nebo vodovodu2 s napojením minimálně
50 ekvivalentních obyvatel, pro obce do 2000 obyvatel a ěástí obcí2 do 500 obyvatel,
ľozšíření vodovodní nebo kanalizaění sítě s připojením minimálně 20 ekvivalęntních
obyvatel pľo obce do 2000 obyvatel a částí obcí2 do 500 obyvatel,
vybudování zdľoje pitné vody, úpravny vody a vodojemů, věetně technologického zaŕízení
pro obce do 2000 obyvatel a ěástí obcí2 do 500 obyvatel'
výstavba nebo rekonstrukce přívodního/zásobovacího řadu pitné vody pro obce
do 2000 obyvatel a částí obcí2 do 500 obyvatel.

6. Dotace podléhá finaněnímu vypořádání. Příjemce je povinen provést a předložit administľujícímu
odboľu pľostřednictvím podatelny poskýovatele závérećné Íinanční vypořádání dotace
na předepsaném formuláři' kteľé opatří příjemce sým podpisem' a to nejpozději do 2Ż.1l.Ż0l9,
ľesp. do dne ukončení smlouvy v případě ěl. VII. (rozhodující je datum doruěení finančního
vypořádání dotace na podatelnu posĘrtovatele). Formulář finanční vypořádání dotace je přílohou
vyhlášení dotaěního programu a je zveřejněn na internetu poskytovatele v sekci Dotace
https ://www.kr-karlovarsky.czldotace/Stranky/Preh led-dotace.aspx.

7. Příjemce je povinen společně s finančním vypořádáním dotace předloŽit kopie veškeých dokladů
vztahujících se k poskytnuté dotaci. Ke každému dokladu musí bý přiložen doklad o jeho úhľadě
(bankovní ýpis či pokladní doklad). Doklady, zejména faktury tj. účet za provedenou práci
nebo zbożí, které bylo dodáno, musejí bý označeny identifikací dotace (zkľáceným névvem dotace
apod.). Doklad o úhľadě zá|ohyldílěí platby bez vyúětovánítéto zá'lrohyldílč:í platby nelzepovażovat
za doklad k závěreěnému finaněnímu vypořádání dotace a za uznatelný výdaj.

8. Spolu s finančním vypořádáním dotace je příjemce povinen předložit administrujícímu odboru
vyhodnocení použití poskýnuté dotace s popisem reallzace a zhodnocením ľealizovaných aktivit.

9. V případě, żeŽadateluzavŕe smlouvu o zhotovení díla, bude smlouva obsahovat závazękzhotovitele
spolupůsobit při ýkonu finanění kontroly ve smyslu zákona č,' 3Ż0/200l Sb., o finanění kontľole
ve veřejné správě a o změně někteých zákonů, ve znění pozdějších předpisů' resp. zákona
ć. Ż55lŻ012 Sb', o kontľole (kontrolní řád)' ve znění pozdějších předpisů.

10. Příjemce se zavazuje dle potřeby, popř' na ýzvu příslušného odboru svolávat kontrolní dny
realizace projektu.

11. Příjemce je povinen zveřejnit vhodným způsobem' te na projekt (akci) obdrŽel dotaci
od poskytovatele, a to na weboqých stránkách, pokud je mázŕízeny, na propagačních, informačních
materiálech, pokud je vydává k projektu, na pozvánkách, slovně prezentovat poskýovatele
v médiích a na tiskoqých konferencích pořádaných u příležitosti pľojektu, oficiálně porvat zástupce
poskýovatele na konání akce, distribuovat tiskové materiály poskýovatele mezi hosty apod.
Příjemce je povinen obdobným způsobem prezentovat projekt Karlovarského kraje ,,Żivy kĺa1*,
a to viditelným umístěním loga projektu na propagačních materiálech, dále viditelným umístěním
loga na pódiu (případně v rámci videoprojekce) a při distribuci propagačních materiálů pľojektu
(logo a informace o projektu lze získat na www.zivy?łaj.cz). od podpisu smlouvy po dobu
ręa|izacę projektu umístí příjemce na weboqých stránkách, pokud je má zŕízeny, aktivní
odkaz www.kr-karlovarsky.cz a www.zivyVłaj.cz. Propagaci poskýovatele je přijemce povinen

1 5 27 odst' 2 zákona č. L28/2ooo Sb', o obcích (obecní zŕízení), ve znění pozdějších předpisů
2 zákonč.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
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doložit při závěreěném finaněním vypořádání dotace (např. audio/video záznam, fotogľafie,
materiály)' Příjemce odpovídá za spľávnost loga poskýovatele, pokud je uvedeno na propagaěních
mateľiálech (pravidla pľo užití loga poskytovatele viz www.kr-kaľlovarsky.cz, odkaz Karlovaľský
kĺaj - Poskýování symbolů azáštit) a loga pľojektu ,,Żiri krai* vizwww.zivykraj.cz, záloŹka
Tourism professionals."

12. Nevyčerpané finanční pľostředky dotace je příjemce povinen vľátit nejpozději do termínu
před|ožení závěľečného finančního vypořádání dotace uvedeného v čl. IV. odst. 6., a to formou
bezhotovostního převodu na úěet vedený u Komerění banky' a.s., ěíslo űětu
Platba bude opatřena variabilním symbolem uvedeným v odst. Ż. č,l.L

13. Pokud budou skutečné náklady pľojektu niżšíneżzźlklad pro stanovení ýše dotace, je příjemce
povinen vrátit poskytovateli takové finanění prostředky zdotace, které přesáhnou ěástku
odpovídající 80 % skuteěných uznatelných nákladů projektu, a to způsobem a v termínu
stanoveném v čl. IV. odst. 6. této smlouvy.

14. Příjemce je ľovněŽ povinen vrátit poskýnuté finanění prostředky na účet uvedený v odst' 12.
tohotočlánku, jestliŽe odpadne úče|, nakteý je dotace poskytována, ato do l0 pľacovních dnů
ode dne, kdy se příjemce o této skuteěnosti dozví. Platba bude opatřena vaľiabilním symbolem
uvedeným v odst. 2. ěl.L

15. Před vrácením nevyčerpaných finančních pľostředků zpět na účet poskýovatele je příjemce
o této skutečnosti povinen informovat administľující odbor prostřednictvím avíza, kteľé je přílohou
formuláře finanční vypořádání dotace.

16. Příjemce je povinen průběŽně informovat poskýovatele o všech zménách, kteľé by mohly
při vymáhání zadrżených nebo neoprávněně pouŽiých prostředků dotace zhoľšit jeho pozici
věřitele nebo dobýnost jeho pohledávky.

17. Příjemce je zejména povinen oznámit poskýovateli do l0 pracovních dnů ode dne, kdy došlo
k události' skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik, transformaci,
slouěení či splynutí s jiným subjektem, zrušení pľávnické osoby s likvidací, zahájení insolveněního
řízení, změnu statutárního orgánu příjemce, změnu vlastnického vztahu příjemce kvěci, na niž se
dotace poskytuje, apod.

18. V případé, że nastanou skuteěnosti uvedené v předchozím odstavci, je příjemce povinen zajistit
připřeměně právnické osoby nebo jejího zľušení, aby práva a povinnosti ze smlouvy přešly
na nástupnickou právnickou osobu nebo podat návrh na ukončení smlouvy' V případě zľušení
právnické osoby s likvidací provede příjemce finanění vypořádání poskytnuté dotace obdobně
dle odst. 7. ělánku IV. smlouvy, a to ke dni likvidace.

17. Je-li příjemce veřejným zadavatelem nebo splní příjemce definici zadavatele podle zákona
č,' 134/2016 Sb., o zadéryání veřejných zaktnek, ve znění pozdějších předpisů, je povinen
postupovat při qýběľu dodavatele podle tohoto zákona.

18. Je-li příjemce plátcem daně zpřidané hodnoý, a pokud má u zdanitelných plnění přijaĺých
v souvislosti s ťtnancováním daného pľojektu nárok na uplatnění odpoětu daně z přidané hodnoý
v plné ýši, kľácený nebo v poměrné ýši, nemůže uplatnit v zépěreěném vyúčtování tuto ýši
nároku na odpočet daně z přidané hodnoý jako uznatelný výdaj/náklad.

19. Příjemce je povinen hľadit náklady, které uplatňuje z dotace' pouze z bankovního účtu přijemce,
kteý je uveden v zźthlaví smlouvy, popŕ. z peněžní hotovosti převedené z tohoto bankovního účtu
do pokladny příjemce. Úhrada nákladů z jiného bankovního úětu než z ilětu příjemce,
kteĘýjeuveden v záhlaví smlouvy, je přípustná pouze v případě, kdy před uskutečněním úhrady
nákladů byly peněžní pľostředky dotace či jejich část bezhotovostně převedeny na bankovní účet,
ze kteľého byla úhrada nákladů uskutečněna. Příjemce je povinen doložit převod peněžních
pľostředků mezi bankovními účý.
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Clánek V.
Kontrolní ustanovení

Příslušné orgány poskýovatele jsou oprávněny zejména v souladu se zákonem č. 32012001 Sb.'
o finanění kontrole ve veřejné správě a o změně někteých zákonů (zákon o finanění kontrole),
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem ě.25512012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),
ve znění pozdějších předpisů a dalšími platnými pľávními předpisy kontrolovat dodržení podmínek,
zanichŹbyla dotace poskytnuta, včetně podmínek vyplývajících ze smlouvy, a příjemce je povinen
tuto kontrolu strpět.

Příjemce je povinen v průběhu trvání smlouvy, i po skoněení účinnosti smlouvy, vytvářet
podmínky k provádění kontroly a umožnit kontľolu ěerpání a využití dotace. V této souvislosti je
příjemce povinen zejména umožnit kontro|ním oľgánům nahlédnout do úěetní evidence azáznamil
o poskytované službě, v případě, te je povinen účetní evidenci vést, popř. vstupovat
do souvisejících prostoľ' Příjemce je povinen umožnit výkon kontľoly dle odst. 1. tohoto článku,
poskýnout potřebnou součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Příjemce je
povinen předloŽit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv navyžádáni k nahlédnutí veškeré
úěetní záznamy vztahující se k úěelu dotace a předmětu smlouvy' umožnit kontľolu souvisejících
skutečností (dále jen 

',podklady") a strpět i předložení veškeých účetních záznamů, které nemají
přímý vztah k předmětu sm|ouvy (např. v případě nepřímých spoleěných nákladů);
v odůvodněných případech umoŽnit kontľolním orgánům zajištění originálních účetních záznamtl
vě. podkladů.

3. Příjemce je povinen na žádost poskýovatele písemně poskýnout doplňující informace, případně
doložit další dokumený, související s plněním účelu poskytnuté dotace.

4. Příjemce je v rámci výkonu kontľolní činnosti dle odst. l. tohoto článku povinen umoŽnit kontrolu
a předloŽit kontrolním orgánům poskýovatele k nahlédnutí veškeré pľůkazné účetní záznamy
ýkající se daného účelu a poskýnuté dotace.

Clánek VI.
Důsledky poľušení povinností příjemce

1. Vpřípadě' že příjemce nesplní někteľou ze svých povinností stanovených vodst. 4.,9.,70',ll.,
l5., 16., 17., 18.,Żl' č)l.IV., popř. poruší jinou povinnost nepeněżité povahy vyplyvající ztéto
smlouvy, nespočívající však v neoprávněném použití prostředků dle odst. 2' tohoto ělánku,
povaŽuje se toto jednání za porušení rozpočtovéktzně ve smyslu ustanovení $ 22 RPÚR. Příjemce
je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením $ 2Ż RPÚR odvod za poľušení
rozpoětové kázně ve výši 5 % (s|ovy: pět procent) poskytnuých finaněních pľostředků, dle této
smlouvy' do rozpočtu poskýovatele.

V případě, že příjemce neprokáže způsobem stanoveným v ěl. IV. odst' l .,2., 5.,7 ',8., 19. pouŹití
finančních prostředků v souladu s ěl. IV. odst. 2., popř. použije poskýnuté prostředky, případně
jejich část, kjinému účelu, než je uvedeno v článku IV. odst. l. této smlouvy, považují
se $rto prostředky, případně jejich ěást, za prostředky neoprávněně použité ve smyslu ustanovení
$ 22 RPUR. Příjemce je v tomto případě povinen pľovést v souladu s ustanovenim $ Ż2 RPÚR
odvod za poľušení rozpočtové kázně do ľozpočtu poskýovatele.

3. V případě, že příjemce nesplní některou ze sqých povinností stanovených v ěl. IV. odst. 6., 12.,13.,
l4.,této smlouvy, považuje se toto jednání zazadrżení peněŽních prostředků ve smyslu ustanovení
$ 22 RPUR. Příjemce je v tomto případě povinen pľovést v souladu s ustanovením $ 2Ż RPÚR
odvod za poľušení rozpočtové kázně do rozpoětu poskýovatele.

4. Veškeré platby v důsledku porušení povinností přijemce provede přijemce formou bezhotovostního
převodu na ričet poskýovatele uvedený qýše a opatří je variabilním symbolem uvedeným v čl. II.
odst.2' a písemně informuje poskýovatele o vľácení peněŽních prostředků najeho účet.

čl. vrr.

2

2
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1

Ukončení smlouvy
Smlouvu lze ukoněit na základě písemné dohody smluvních stran nebo qýpovědí.

2. Kteľákoli smluvní Strana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bęz udáni důvodu'
Výpovědní lhůta ěiní l měsíc azać,ínábéŹet 1. dnem následujícím po dni doruěení qipovědi druhé
smluvní straně. V případě pochybností se má zato,że výpověd'byla doľučena 5. pracovním dnem
od jejího odeslání. Ve qýpovědní lhůtě můŽe poskytovatel zastavit poskytnutí dotace.

3. V případě ukoněení smlouvy dle výše uvedených odstavců tohoto ělánku, je příjemce povinen
provést finanční vypořádání poskýnuté dotace obdobně podle odst. 6. článku IV. smlouvy,
a to ke dni ukončení smlouvy.

Clánek VIII.
Veřejná podpora

1. Příjemce bere na vědomí, Že je mu poskytována podpora de minimis (podpora malého ľozsahu),
atov souladu sNařízením Komise (ES) č. 1407lŻ0l3 ze dne l8. pľosince 2013 o použití ělánků
l07 a l08 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, publikovaném v Úředním
věstníku L ć.35Ż/2013 na straně l (dále jen ,,Nařízení komise").

Ż. Příjemce podpory prohlašuje, Že v souladu s článkem 3 tohoto Nařízení komise' neobdržel
v předchozích třech fiská|ních letech od data účinnostitéto smlouvy podpoľu de minimis.

3. Kurz pro přepočet částky do CZK je stanovený Evľopskou centrální bankou zveřejňovaný
na weboých stránkách ECB ke dni podpisu smlouvy.

4. Příjemce podpory dle smlouvy se zavazuje vľátit poskýovateli bez zbyečného odkladu
poskýnutou podporu včetně úroků podle Nařízení komise v případě, že se jeho pľohlášení uvedené
v odstavci 2. tohoto ělánku prokáŽe jako nepravdivé' či pokud Komise (ES) ľozhodne podle přímo
aplikovatelného právního předpisu3 buď o vrácení podpory, prozatímním navrácení podpory
nebo o pozastavení podpory.

Clánek IX.
Závérečná ustanovení

1. Na poskytnutí dotace není pľávní nárok. V případě dlouhodobých ěinností nebo opakovaných akcí
nevzniktĺ uzavřením smlouvy automatický nárok na poskýnutí dotace v následujících |etech'

Ż. Příjemce je povinen bezzbyteěného prodlení písemně infoľmovat administľující odboľ o jakékoliv
změně v údajích uvedených v této smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které mají
nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle smlouvy.

3. Pokud smlouva či zvláštní obecně závazný předpis nestanoví jinak, řídí se vztahy dle smlouvy
příslušnými ustanoveními zákonů č. 500/2004 Sb., spľávní řád, ve znění pozdějších předpisů
a č,. 891201Ż Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

4. Sm|ouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, znichż 3 obdľží poskýovatel a 1 příjemce

5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.

6. Smlouva nabývá ričinnosti dnem zveřejnění vľegistru smluv dle zákona č.340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti někteqých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv)' ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění
smlouvy v registru smluv provede poskýovatel. Kontakt na doruěení oznámení o vkladu smluvním
pľotistranám je uveden v záhlavi smlouvy u příjemce.

3 Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. bŕezna 1999, kteým se stanoví prováděcí pľavidla k článku 93
Smlouvy o ES
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7. V případě, že se někteľá ustanovení smlouvy stanou neplatnými nebo neriěinnými, zůstává platnost
a účinnosti ostatních ustanovení smlouvy zachována. Smluvní strany se zavazují nahľadit takto

neplatná nebo neúčinná ustanovení ustanoveními jejich povaze nejbližšími s přihlédnutím k vůli
smluvních stran dle předmětu smlouvy.

8. o posĘrtnutí dotace a uzavŕení veřejnoprávní smlouvy rozhodlo v souladu s ustanovením
$ 36 písm. c) příp' d) zékonaě. 129lŻ000 Sb., o krajích (kľajské zŕízeni), ve znění pozdějších
předpisů, Zastupitelstvo Karlovaľského kraje usnesením č). ZK 146104119 ze dne25.04.2019.

50 02 Cheb4ĺl|, 3

dne0n"..ff2.:.)) .nco.(gKarlovy Vary

Za správnost:
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