Evidenční ěíslo smlouvy:

vEŘEJNoPRÁvľÍ svĺLoUvA

o PoSKYTNUTÍ DOTACE ZRoZPoČľuKARLoVARSKÉHo KRAJE
(dále jen,,Smlouva")

Smluvní Strany:

Kaľlovaľský kľaj

Adresa sídla:
Identifikační ěíslol
DIČ:

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
7089 l r 68

cz'l0891168

Zastoupený:

- Dvory

člen Rady Karlovarského kraje pľo oblast Životního

Bankovní spojení:

prostředí, zemědělství a eneľgetiky
Komeľčníbanka, a's'

případně dalšíúčty:

Československá obchodní banka, a.s.

ěísloúčt

ěísloúčtu

Česká spořitelna' a.s.

čísloúětu

PPF banka, a.s.
Datová schránka:

Administľujícíodbor:

čísloúčt
siqbxt2

odboľ životního prostředí a zemědělství

(dále jen,,poskýovatel")
a

Sokolovská vodáľenská s.ľ.o.
sídla:
Svatopluka Čecha 1001,356 01 Sokolov
Identifikaěníčíslo:Ż6348675
DIČ:
CZŻ6348675
Právní foľma:
společnost s ručenímomezeným
Zastoupený:
prokurista
Registrace ve veřejném rejstříku: Krajský soud v Plzni, odd. vložka C 14544
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s'
čísloúčtu:
Adresa

E-mail:

Bude up|atňovat odpočet DPH.
(dále jen,,příjemce")

(společně jako,'smluvní strany")

1.

článek I.
obecné ustanovení
V souladu se zákony č,. 1Ż9ĺ2000 Sb., o kľajích(kľajské zÍízení),ve znění pozdějších předpisů,
ač,.250/2000 Sb.' o rozpoětoqých pravidlech územních rozpočtů' ve znění pozdějšíchpředpisů
(dále také ,'RPÚR") poskýovatel poskyuje příjemci dotaci ńa účeluvedený u olĺnĹu II. smlouvy
a příjemce tuto dotaci přijímá.
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článek II.
Výše dotace' její účela údaje o dotaci
Poskýovatel poskytuje příjemci dotaci z rozpoětu poskýovatele v kalendářním ľoce, ve výši
a na účelpodle údajůuvedených v odstavci 2. tohoto článku. Výše dotace můžebý snížena

s ohledem na maximální přípustnou

výši podpory v ľežimude minimis, a to dle aktuálního Stavu

v ľegistru podpoľ de minimis v den podpisu smlouvy.

2.

Úoaje o dotaci:

roce:

Dotace se poskýuje v kalendářním
Dotace se poskytuje ve
(Slovy: pět milionů korun českých)

qýši:

Dotace se poskýuje na

účel:

Ż019
5 000 000

Kč (včetně DPIĐ

Zźsobenípitnou vodou a odkanalizování lokality Boučí
a Dolní Nivy - 1. ETAPA

Platba dotace bude opatřena vaľiabilním

symbolem:

1.

Clánek III.
Způsob poskytnutí dotace
Dotace bude příjemci poukázána jednorázově do 2l pracovních dnů od uzavření smlouvy,
a to foľmou bezhotovostního převodu na bankovní úěet příjemce uvedený výše ve smlouvě. Platba
bude opatřena variabilním symbolem uvedeným v odstavci Ż. ěl. ||.

Ż.

Dotace je poskytována foľmou zálohy s povinností následného vyúětování

Clánek IV.
Základní povinnostĺ p říj em ce

1.

Příjemce je povinen řídit se touto smlouvou.

2.

Příjemce je povinen použítposkýnuté finančníprostředky maximálně hospodárným způsobem.
Příjemce je povinen použítposkýnuté finančnípľostředky výhľadně k účeluuvedenému v ělánku
II. odst. 2. smlouvy a v souladu se specifikací uvedenou v odst. 5. tohoto ělánku. Příjemce týo
prostředky nesmí poskýnout jiným právnickým nebo fozickým osobám (pokud nejde o úhrady
spojené sľea|izaci účelu,na kteý byly poskytnuĘ). Dále příjemce t5rto prostředky nesmí použít
nadary, pohoštění, mzdy pracovníků nebo funkcionářů příjemce či příjemce samotného, penále,
űroky z úvěrů,náhrady škod, pojistné, pokuý, úhrady dluhu apod.

3.

Příjemce je povinen vyěerpat poskýnuté finančnípľostředky nejpozději do data předloŽení
závěrečného finančníhovypořádání dotace.

4.

Pokud příjemce vede úěetnicfvínebo daňovou evidenci musí b1it účetníoperace související
s poskýnutou dotací odděleně identifikovatelné od ostatních účetních
operací v účetnictví
nebo daňové evidenci příjemce. To znamená, że űč,etníopeľace související s dotací musí

bý účtoványodděleně

5.

Příjemce je dále povinen:

poskytnutou dotaci pouŽít na realizaci stavby ,,Zásobení
a odkanalizování lokality Boučía Dolní Nivy - 1. ETAPA* dle:

_
6.

od ostatních aktivit příjemce (např. na zvláštním účetnímstředisku).

pitnou

vodou

Smlouvy o dílo ,,Zásobení pitnou vodou a odkanalizování lokality Boučía Dolní Nivy
- 1' ETAPA _ část zemnípráce" ze đĺe04.09.2019,
Smlouvy o dílo ,,Zásobeni pitnou vodou a odkanalizování lokality Boučía Dolní Nir,y
- 1. ETAPA - část pluhování" ze dnę 04.09.2019,
Smlouvy o dílo ,,Zásobeni pitnou vodou a odkanalizování lokality Boučía Dolní Nivy
- 1. ETAPA - část čerpacístanice pitné vody" ze dĺe 16.09.2019,
pľojektovédokumentace a v souladu s pravomocným ľozhodnutím o schválení
stavebního záměru Městského úřadu Sokolov, č. j. MUSol3947)l2019/oŽPiRoST
ze dne 16.09.2019.

Dotace podléhá finančnímuvypořádání. Příjemce je povinen provést a předložit administrujícímu

odboľu prostřednictvím podatelny poskýovatele závěrećné finanění vypořádání

dotace
na předepsaném formuláři' kteľéopatří příjemce sqým podpisem' a to nejpozději do 30.10.2020,

resp. do dne ukončenísmlouvy v případě čl. VII. (rozhodujícíje datum doľučenífinančního
Stránka2 z 6

vypořádání dotace na podatelnu poskýovatele). Formulář finančnívypořádání dotace je přílohou
vyhlášení dotačníhoprogľamu a je zveřejněn na internetu poskytovatele v sekci Dotace
lrff ns ://wrvw

rlnvaľcLw

a.z /

rlntąae / l'Ír'clr Lrl/Prch led-d ôfĄaA

ĄŚńv

7.

Příjemce je povinen společně s finaněním vypořádáním dotace předložit kopie veškeých dokladů
vztahujícíchSekposkytnuté dotaci. Kekaždému dokladu musí bý přiložen doklad o jeho úhradě
(bankovní výpis ěi pokladní doklad). Doklady, zejména faktury' tj. úěet za pľovedenou pľáci
nebo zbożí,kteľébylo dodáno, musejí bý oznaěeny identifikací dotace (zkľáceným názvem dotace
apod.). Doklad o rihľadě zálohyldílrč,íplatby bez vyúětovźnítéto
zálohyldílč,i platby nelze považovat
za doklad k závěľečnémufinančnímuvypořádání dotace a za uznatelný ýdaj.

8.

Spolu s finančnímvypořádáním dotace je příjemce povinen předložit administrujícímu odboru
vyhodnocenípoużitíposkýnuté dotace s popisem realizace a zhodnocenimręa|izovaných aktivit.

9.

V případě, žeżadate|uzavŕesmlouvu

o zhotovení díla, bude smlouva obsahovat zźtvazekzhotovitele
spolupůsobit při qýkonu finančníkontroly ve smyslu zźtkona č,. 320lŻ00l Sb.' o finančníkontrole
ve veřejné správě a o změně někteqých zákonů, ve znění pozdějších předpisů' resp. zákona
č). Ż5512012 Sb., o kontľole (kontrolniřád), ve znění pozdějších předpisů.

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

11. Příjemce je povinen zveřejnit vhodným způsobem, źe na projekt (akci) obdrŽel dotaci

od poskytovatele, a to na webových stľánkách, pokud je mázŕízeny, na propagačních, informačních
mateľiálech, pokud je vydává k projektu' na pozvánkách, slovně prezentovat poskýovatele
v médiícha na tiskoých konferencích pořádaných u příležitosti pľojektu, oficiálně pomatzástupce
poskýovatele na konání akce, distľibuovat tiskové materiály poskýovate\e mezi hosty apod.
Příjemce je povinen obdobným způsobem prezentovat projekt Kaľlovarskéhokľaje ,,Żivý kľaj",
a to viditelným umístěním loga pľojektu na propagačníchmateriálech, dále viditelným umístěním
loga na pódiu (případně v rámci videoprojekce) a při distribuci propagaěních materiá|ů projektu
(logo a informace o projektu lze získat na www.zivykraj.cz). od podpisu smlouvy po dobu
rcalizace pľojektu umístípříjemce na webových stránkách, pokud je má zÍízeny,aktivní
odkaz www.kr-kar|ovarsky'cz a www.zivykraj.cz. Pľopagaci poskýovatele je příjemce povinen
doloŽit pŕi závěreěném finančnímvypořádání dotace (např. audio/video záznam, fotografie,
mateľiály). Příjemce odpovídá za správnost loga poskýovatele, pokud je uvedeno na propagaěních
materiálech (pľavidla pro užitíloga poskyovatele viz www'kľ-karlovaľsky 'cz, odkaz Karlovarský
kraj - Poskytování symbolů azáštit) a \oga pľojektu ,,Żivý kraj* viz www.zivykraj.cz, zálożka
Tourism pľofessionals."

je příjemce povinen vľátit nejpozději do termínu
předložení závěľeěného finančního vypořádání dotace uvedeného v čl. IV. odst. 6., a to formou
bezhotovostního převodu na účetposkýovatele uvedený ýše' Platba bude opatřena variabilním
symbolem uvedeným v odst. Ż. č|.L

12. Nevyěerpané finančníprostředky dotace

13. Příjemce je ľovněŽ povinen vrátit poskýnuté finančníprostředky na úěet poskýovatele uvedený
výše, jestliže odpadne úěel, nakteý je dotace poskyována, ato do l0 pľacovních dnů odedne,
kdy se příjemce o této skutečnosti domí. Platba bude opatřena vaľiabilním symbolem uvedeným
v odst. 2. č,l. il

14. Před vrácením nevyčerpaných finančních pľostředků zpět na účetposkýovatele je příjemce
o této skutečnosti povinen informovat administrující odbor prostřednictvim avíza, kteľéje přílohou

foľmuláře

fi

nanění vypořádání dotace.

15. Příjemce je povinen průběžněinformovat poskýovate|e o všech změnách, které by mohly
při vymáhání zadržených nebo neopľávněně použiých prostředků dotace zhoľšitjeho pozici
věřitele nebo dobytnost jeho pohledávky.
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16. Příjemce je zejména povinen oznámlt poskytovateli do l0 pracovních dnů ode dne, kdy došlo
k události, skuteěnosti, které mají nebo mohou mit za následek příjemcův zánik, transformaci,
sloučeníěi splynutí s jiným subjektem' zrušení pľávnické osoby s likvidací, zahájeni insolvenčního
Íízení,změnu statutáľního orgánu příjemce, změnu vlastnického vrtahu příjemce k věci' na niž se
dotace poskýuje, apod'

17.

V případě, že nastanou skutečnosti uvedené v předchozím odstavci, je příjemce povinen zajistit
při přeměně pľávnické osoby nebo jejího zrušení,aby práva a povinnosti ze smlouvy přešly
na nástupnickou právnickou osobu nebo podat návľh na ukončenísmlouvy. V případě zrušení
právnické osoby s likvidací provede příjemce finančnívypořádání poskýnuté dotace obdobně
dle odst. 7. článku IV. smlouvy, a to ke dni likvidace.

18.

Je-li příjemce veřejným zadavate|em nebo splní příjemce definici zadavatele podle zákona
č,. 13412016 Sb', o zadávání

přiýběru
19.

veřejnýchzakázek,ve znění pozdějšíchpředpisů, je povinen postupovat

dodavatele podle tohoto zźtkona.

u zdanitelných plnění přijaých
v souvislosti s financováním daného pľojektu nárok na uplaťnění odpoětu daně zpřidané hodnoý
v plné qýši, krácený nebo v poměrné qýši, nemůžeuplatnit v závěľečnémvyričtovánítuto výši
nároku na odpočet daně z přidané hodnoý jako uznatelný výdaj/náklad.

Je-li příjemce plátcem daně zpřidané hodnoý, a pokud má

20. Příjemce je povinen hľadit náklady, kteľé uplatňuje z dotace' pouze z bankovního účtupříjemce,
kteý je uveden v záhlaví smlouvy, popÍ. zpeněŽní hotovosti převedené z tohoto bankovního úětu
do pokladny příjemce. Úhrada nákladů z jiného bankovního účtunež z űćtl příjemce'
kteĘŕje uveden v zźthlavísmlouvy, je přípustná pouze v případě' kdy před uskutečněnímúhrady
nákladů byly peněžnípľostředky dotace ěi jejich část bezhotovostně převedeny na bankovní űčet,
ze kteľéhobyla úhrada nákladů uskuteěněna. Příjemce je povinen doložit převod peněŽních
pľostředků mezi bankovními účty'

článeľV.
Kontľolníustanovení

1.

Příslušnéorgány poskýovatele jsou oprávněny zejména v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb.'
o finančníkontľole ve veřejné správě a o změně někteých zákonů (zákon o finančníkontrole),
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č,. Ż55l20lŻ Sb.' o kontrole (kontľolní řád),
ve znění pozdějších předpisů a dalšímiplatnými pľávními předpisy kontrolovat dodľženípodmínek'
zanichż' byla dotace poskýnuta, věetně podmínek vyplývajícíchze smlouvy, a příjemce je povinen
tuto kontrolu stľpět.

2.

Příjemce je povinen v průběhu trvání smlouvy, i po skoněení účinnostismlouvy, vytvářet
podmínky k provádění kontľoly a umožnit kontrolu čeľpáníavyużitídotace. V této souvislosti je
příjemce povinen zejména umožnit kontrolním orgánům nahlédnout do účętníęvidence azáznamil
o poskytované službě, v případě' že je povinen účetní
evidenci vést' popř. vstupovat
do souvisejícíchpľostoľ. Příjemce je povinen umožnit výkon kontroly dle odst. 1 . tohoto článku,
poskýnout potřebnou souěinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly' Příjemce je
povinen předložit kontrolním orgánům poskýovatele kdykoliv na vyžádání k nahlédnutíveškeľé
účetnízźvnamy vztahující se k účeludotace a předmětu smlouvy, umožnit kontrolu souvisejících
skutečností(dále jen
a strpět i předložení veškeých úěetních zaznami, které nemají
',podklady")
přímý vztah k předmětu
smlouvy (např. v případě nepřímých společných nákladů);
v odůvodněných případech umožnit kontrolním orgánům zajištění oľiginálních účetníchzáznamil
vě. podkladů.

3.

Příjemce je povinen na žádost poskýovatele písemně poskýnout doplňujícíinformace, případně
doložit dalšídokumený' související s p|něním úěelu poskynuté dotace.

4.

Příjemce je v rámci výkonu kontrolní činnosti dle odst. l. tohoto článku povinen umožnit kontrolu
a předložit kontrolním orgánům poskýovatele k nahlédnutí veškeré průkazné účetnízaznamy
ýkajícíse daného účelua poskýnuté dotace.
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1.

2.

3

4.

Clánek VI.
Důsledky poľušenípovinností příjemce
V případě, že příjemce nesplní některou ze sqých povinností stanovených v odst. 3,4.,8,9.' 10.,
ll., 74., l 5., l6., 77 ., Ż0., ěl. IV., popř. poruší jinou povinnost nepeněžitépovahy vyplývající ztéto
smlouvy' nespočívajícívšak v neopľávněném použitípľostředků dle odst. 2. tohoto článku,
považuje se toto jednání za poľušenírozpočtovékázně ve smyslu ustanovení $ 22 RPÚR. Příjemce
je v tomto případě povinen pľovést v souladu s ustanovením $ 22 RPÚR odvod za porušení
ľozpočtovékázně ve výši 5 % (slovy: pět pľocent) poskytnuých finančníchprostředků, dle této
smlouvy' do rozpočtu poskýovatele.

V případě'

že příjemce nepľokáže způsobem stanoveným v čl' IV. odst. l

',2.,5',6,7 .,

78.,

použití

finaněních pľostřeđkův souladu s ěl. IV. odst. 2., popř. pouŽije poskýnuté prostředky, případně
jejich část, kjinému účelu,než. je uvedeno v článku IV. odst. 1' této smlouvy, povaŽují
se Ęrto prostředky, případně jejich část, za prostředky neoprávněně použitéve smyslu ustanovení
$ 22 RPUR. Příjemce je v tomto případě povinen pľovéstv souladu S ustanoven ím $ Ż2 RPÚR
odvod za porušení ľozpoětové kázně do ľozpočtuposkýovatele.

V případě, Že příjemce nesplní některou

ze sqých povinností stanovených v ěl. IV. odst. 6., 12., 13 ',
této smlouvy' považuje se toto jednání za zadrtení peněžních prostředků ve smyslu ustanovení
$ 22 RPUR. Příjemce je v tomto případě povinen pľovéstv souladu s ustanovenim $ ŻŻ RPÚR
odvod za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu posĘrtovatele'

Veškeľéplatby v důsledku porušení povinností příjemce provede příjemce foľmou bezhotovostního
převodu na účetposkýovatele uvedený výše a opatří je variabilním symbolem uvedeným v čl. II.
odst. 2. a písemně informuje poskýovatele o vrácení peněžních prostředků na jeho ličet'

čl. vrr.

1.

Ukončení smlouvy

Smlouvu lze ukončit nazákladě písemné dohody smluvních stľan nebo vypovědí.

2.

Kterákoli smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta činí1 měsíc azač,ínáběżetl. dnem následujícím po dni doručeníqýpovědi druhé
smluvní stľaně. V případě pochybností se má zato, že výpověd'byla doľučena5. pracovním dnem
od jejího odeslání. Ve qýpovědní lhůtě můžeposkytovatel zastavit poskýnutí dotace.

3.

V případě ukončení smlouvy dle výše uvedených odstavců tohoto článku, je příjemce povinen
provést finančnívypořádání poskýnuté dotace obdobně podle odst. 6. článku IV. sm|ouvy,
a to ke dni ukončenísmlouvy.

1.

Clánek VIil.
Veřejná podpoľa

Podpoľa poskýnutá dle smlouvy byla smluvními stranami vyhodnocenajako opatření nezakládající
veřejnou podporu podle ěl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování evľopskéunie (dříve ěl. 87 odst. 1

Smlouvy

o

zalożeníEvropského společenství,kdyż však příjemce výslovně bere navědomí,

že kompetentním oľgánem k posouzení sluěitelnosti posĘrtnuté podpory se spoleěným trhem
v případě, že by se jednalo o veřejnou podporu, je toliko Komise (ES)' Komise (ES) je opľávněna
uložit příjemci podpory navrácení veřejné podpory, spolu s příslušným úrokem. Příjemce podpory
podpisem této smlouvy stvrzuje, žebyl s touto skuteěností seznámen.

2.

Příjemce podpory dle této smlouvy se zavazuje vrátit poskýovateli bez zbyteěného odkladu
poskýnutou podpoľu včetně úľokůpodle Nařízeníkomise v případě, že se jeho prohlášení
v předchozím odstavci uvedené prokáže jako nepravdivé, či pokud Komise (ES) rozhodne podle
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přímo aplikovatelného právního předpisuJ- bud'o vľácení podpory, prozatímním navrácení podpory
nebo o pozastavení podpory.

Clánek IX.

1.

Zá.ľérečnáustanovení
Na poskytnutí dotace není pľávnínárok. V případě dlouhodobých činnostínebo opakovaných akcí
nevzniká uzavřením smlouvy automatický nárok na poskytnutí dotace v následujících letech.

2.

Příjemce je povinen bezzb5rteč,ného prodlení písemně infoľmovat administrující odbor o jakékoIiv
změně v údajíchuvedených v této smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, kteľé mají
nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle smlouvy.

3.

Pokud smlouva či zvláštní obecně zttvazný předpis nestanoví jinak' řídíse vztahy dle smlouvy
příslušnými ustanoveními zákonů č,. 500lŻ004 Sb.' správní řád, ve znění pozdějšíchpředpisů
a č,. 89lŻ012 Sb., občanský zákoník, ve zněni pozdějších předpisů.

4.

Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, znichŽ 3 obdľžíposkýovatel a 1 příjemce.

5.

Smlouva nabýváplatnostidnem podpisu smluvních stran

6.

Smlouva nabývá účinnostidnem zveřejnění v ľegistľu smluv dle zákona č). 340ĺŻ015 Sb.'

o zvláštních podmínkách úěinnosti někteých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registľu smluv
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů' Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění

smlouvy v registru smluv provede poskytovatel. Kontakt na doručeníoznámeni o vkladu smluvním
pľotistľanám je uveden v ztthlaví smlouvy u příjemce'
7

V případě,

Že se některá ustanovení smlouvy stanou neplatnými nebo neúčinnými,zůstává platnost
a űčinnosti ostatních ustanovení smlouvy zachovźna. Smluvní stľany se zavanjí nahradit takto
neplatná nebo neúčinnáustanovení ustanovenímijejich povaze nejbliŽšímis přihlédnutím k vůli
smluvních stran dle předmětu smlouvy.

8. o

poskytnutí dotace a lzavÍeni veřejnoprávní smlouvy rozhodlo v souladu s ustanovęním
$ 36 písm. c) zákona č,. 1Ż9lŻ000 Sb., o krajích (krajské zÍízeni),ve znění pozdějších předpisů,
Zastupitelswo Kaľlovarského kľaje usnesettíllr č,.ZK '.
.'...' ze ĺlne.'.

Karlovy Vary

dne

dne

(poskýovatel)

(příiemce)

Za spľávnost:

lNařízení Rady (ES) č' 65911999 ze dne 22.bÍęzna 1999, kteqým se stanoví pľováděcí pľavidla k článku
93

Smlouvy o ES
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Příloha č.2 směmicę ředitelky č. SE 08/20l6

PRÜvoDNÍ LIST SMLoUVY (REGISTR SMLUv)
EvIDENčľÍČÍsloSMLoUVY:
Název smlouvy: Veřejnopľávní smlouva o poskytnutí dotace
s.ľ.o.
Evidenčníčíslohlavní smlouvy

(v případě evidence dodatku)

- Sokolovská vodáľenská

-

Císlo jednací spisu/Spisový znak

KKl4613lZZl19;

88.1

Císlo a datum usnesení RKK/ZKK:

REGISTR SMLUV

Shoda smlouvy
s textovým obrazem

ANO

Zpľacovatel:
on"'3(

Pověřená osoba:

Právník odboľu nebo pľávník Po

,Ú

'ďoor,,

Dne

Souhlas vedoucího odboľu nebo ředitele Po:

Podpis

Dne

3/

/u

FinančnÍodboľ:
Souhlas vędoucího odboľu

Dne

odboľ legislativní a pľávní:
Souhlas vedoucího odboru

Podpis:

/o/?

Podpis

'1

odpovědný pracovník

-

' ,.''ĺ1

Dne

Podpis:

"""3,r.lrT

Podpi

odboľ' kteľý smlouvu připomínkoval:
Souhlas vedoucího odboru
Polłľztl1i
c.

4 6/2001

předběžné řídícíkonĺroly dle $ 26 odst.

p$rn. a) zĺźk

,sĎ.

Příkazce opeľace:

Dne

Podpis:

3/ /p
Potvrzuji provedenĺ
individuální

Spľávce ľozpočtu:

konĺroly dle $ 26 odst.

I písĺl.b) zák.

/n/{
l3 vyhl'

č.

Podpis:

Dne:

3/

lo

/-e'1'€

č.'4}6/2004 Sb'

-

ýdaje.

