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vE'ŘE JNoP RÁvľ Í snĺ L oUvA
ooľ ł ce zyozpoČ Tu KARLovARsKÉ Ho KRAJE

o PosKYTNUľ Í

(dále jen,,smlouva")

Smluvní strany:

Karlovaľ ský kľ aj
Adresa sí dla:
I dentifikač ní ěí slo:
DI Č :
Zastoupený:

Zź poďni 353/ 88, 360 06 Kaľ lovy Vary _ Dvory
7089 I I 68

CZ70891168
oĘa Haláková, ělenka Rady Karlovaľ ské ho kľ aje pro oblast kultury
a památkové pé č e

Bankovní spojení :
pří padně dalš í ú č ty:

Datová schľ ánka:
Administrují cí odbor:
(dále

siqbxt2
odbor kultury, památkové pé ěe, lázeňství a cestovní ho ruchu

jen,,posĘrtovatel")

a

Obec Valeč
Adľ ęsa
I dentifikaění
DI Č :
Právní

sí dla:
Náměstí 119,364
č í slo: 00255114

53

forma:
obec
Zastoupený: Michaela Holubcová,
Bankovní spojení :
podatelna@valec.cz
E-mail:

Valeč

staľ ostka

Není plátce DPH a DPH je uznatelným výdajem.
(dále jen,,pří jemce'o)
(společ ně jako,,smluvní strany")

č Hnelĺ l.

1.

Obecné ustanovení
V souladu se zákony č ,. 12912000 Sb., o kľ ají ch (kľ ajské zÍ izeni), vę zněni pozdějš í ch předpisů ,
ač ,.Ż 50/ 2000 sb., oľ ozpoětoých pľ avidlech ú zemní ch ľ ozpoč tu,ve mé ni pozdějš í ch předpisri
(dále také ,,RPÚR") a v souladu s Progľ amem pľ o posĘrtování dotací zrozpoé tu Karlovarské ho
kraje na podpoľ u kultuľ ní ch aktivit (dále jen ,,dotač ní progĺ am") poskýovatel posĘrtuje pří jemci
dotaci na ú ěel uvedený v č lánku I I . smlouvy a pří jemce tuto dotaci přijí má.
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č Hnekn.

1.

2.

Výš e dotace' její ú č ela ú daje o dotaci
poslqytuje
pří
jemci dotaci z ľ ozpoětu posĘrtovatele v kalendářní m ĺ oce, ve qýš i
PosĘrtovatel
anaú č elpodle ú dajů uvedených vodstavci 2. tohoto ělánku. Výš e dotace mů Že bý sní ž ena
s ohledem na maximální pří pustnou ýš i podpory v rež imu de minimis a to dle aktuální ho stavu
v registľ u podpor de minimis v den podpisu smlouvy'
Úda;e o dotaci:

Dotace se posĘrtuje v kalendářní m ľ ocę:
Dotace se poskytuje ve qýš i:
(slovy: dvacet tisí c koľ un ěesĘých)
Dotace se poskytuje na ú č el:
Platba dotace bude opatřena variabilní m symbolem

202Ż
20.000

Kč

Slavnost l< vé tű2022
2230135094

1.

č hnek I I I .
Způ sob posĘtnutí dotace
Dotace bude pří jemci poukázána jednorázově do 30 pľ acovní ch dnů od uzavřęní smlouvy,
a to foľ mou bezhotovostní ho převodu na bankovní ú ěet pří jemce uvedený v záhlavi smlouvy.
Platba bude opatřena vaľ iabilní m symbolem uvedeným v odstavci 2. č ,l.L

2,

Dotace je posĘrtována formou zź ú ohys povinností následné ho finanění ho vypořádání .

č Hnetrv.

1.

Zź .Jrliadní povinnosti pffj emce

Pří jemce je povinen vyč erpat posĘrtnuté finanění pľ ostředĘ nejpozději đ o31.I Ż .202Ż .
Vyč eľ pání mse rozumí datum odepsání ť lnanění ch pľ ostředků zitětll pří jemce, popř. datum
zaplacení uvedęné na daňové m dokladu v pří padě hotovostní ch plateb.

2.

Pří jemce je dále povinen:
Dotace je neinvestič ní ho charakteľ u. PosĘtuje se ž adďelů m (pľ ávnicĘým osobám, ýzickým
osobám, ú zemně samosprávným celků m a jimiňizovan;ým oľ ganizacim) pouze k podpoře
kulturní ch aktivit. Dotace v té to oblasti jsou urč eny jen pro Ęrto projekty alze ji použ í týhľ adně
k těmto ú ěelů m:
a) podpora aktivit v oblasti kultury,
b) kultuľ ní akce,
c) pľ ojeĘ kulturní ho chaľ akteľ u,
d) pľ odukce akcí uskuteč něných foľ mou on-line přenosu (stľ eaming, webcasting) z dů vodu
vládní ch omezení ž :ýchvystoupení v souvislosti s pandemií COVI D-19,
e) pří prava a pľ odukce akcí , jejichž , kontni bylo znemož něno z dů vodu vládní ch omezení

v souvislosti s pandemií COVI D-19.
Pří jemce je povinen podí let sę na ľ ealizaci projektu vlastní mi pľ ostředky ve vyš i minimálně
30 o/ o z posĘrtnuté dotace, tj. ó.000 Kč .

1.

Č lánek V.
Ostatní povinnosti pří jemce
Pří jemce je povinen ří dit se Programem pro poskytoválni dotaci zrozpoětu Kaľ lovaľ ské ho kraje na
podporu kultuľ ní ch aktivit uvedeným v č l. I odst. 1., schváleným Zastupitelstvem Kaľ lovarské ho
kľ aje usnesení m ěí slo ZK27I l09l2I ze dne 13 .9 . 202I , zveřejněným na ú řední desce poskýovatele
a touto smlouvou.
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2.

Pří jemce je povinen pouź í tposĘtnuté finanění prostředĘ maximálně hospodáľ ným způ sobem.
Pří jemce je povinen poutí t poskýnuté finanění pľ ostředĘ výhradně k ú ěęlu uvedené mu v ělánku
I I ' smlouvy a v souladu se specifikací uvedenou dále v té to smlouvě. Pokud pří jemce v rámci
poskýnuĘich dotač ní chpľ ostředků realizuje ví ce aktiviť opatření za dodrŹení ú ěelu smlouvy,
ž áďosti o dotaci a dotač ní hoprogramu' nejedná se o poľ uš ení podmí nek poslrytnutí dotace. Pří jemce
tyto pľ ostředky nesmí posĘrtnout jiným právnickým nebo Ęzickýmosobám (pokud nejde o ú hrady
spojené sręalizaci ú ěelu, na kteý byly poskytnuĘ). Dále pří jemce Ęrto pľ ostředĘ nesmí poutit
na ďary, pohoš tění , mzdy pľ acovní ků nebo funkcionářů pří jemce ěi pří jemce samotné ho, poš tovné
aba1né , penále' ú roĘ zűvěttl, náhľ ady š kod, pojistné , pokuty, ú hrady đ luhuapod.

3. Je-li

pří jemce veřejným zadavatelem nebo splní pří jemce definici zadavatęle podle zákona

veřejných zakázek,ve znění pozdějš í chpředpisů , je povinen postupovat
při ýběru dodavatęle podle tohoto zákona.
č ,. 13412016 Sb., o zadávání

4.

Pří jemce je povinen hĺ adit výdaje, které uplatňuje z dotace, výhradně z bankovní ho ú č tupří jemce,
popř. z peněž ní hotovosti pří jemce. Uhrada výdajů z jiné ho bankovní ho ú ětu pří jemce je pří pustná
pouze v pří padě dolož ení vlastnictví bankovní ho ú č tupří jemcem'

5.

Pokud pří jemce vede ú ěetnictví nebo daňovou evidenci, musí bý ú č etníoperace souvisejí cí
s poskýnutou dotací oddělęně identiť lkovatelné od ostatní ch ú č etní chopeľ ací v ú ěetnictví
nębo daňové evidenci pří jemce. To znamená, ž e űěetní operace souvisejí cí s dotací musí
bý ť lětovány odděleně od ostatní ch aktivit pří jemce (např. na zvláš tní m ú č etní mstředisku).

6.

Dotace podlé há finanč ní mu vypořádání . Pří jemce je povinen pľ ové st a předlož it administrují cí mu

odboru pľ ostřednictví m podatelny posĘrtovatele zź něręč néfinanč ní vypořádání
na předepsané m foľ muláři, kteľ é pří jemce opatří svym podpisem, a to nejpozději do 31.

dotace

l.2023,

dne ukonč ení smlouvy v pří padě č l. I X. (rozhodují cí je datum doruěení Í inanč ní ho
vypořádání dotace na podatelnu poskýovatele). Foľ mulář finanč ní vypořádání dotace je zveřejněn
na inteľ netu poskýovatele v sekci Dotace http:/ / www.kr-karlovaľ sky.czldotace/ Stľ ank} '/ Prehleddotace.aspx.

resp. do

7.

Přijemce je povinen společ ně s finanč ní m vypořádání m dotace předlož it kopie veš kerych dokladů
vztahljicich se k posĘtnuté dotaci. Ke kaž dé mudokladu musí bý přilož en doklad o jeho ú hľ adě

(bankovní rnýpis č i pokladní doklad). Doklad o ú hradě zź iohyldí | č :íplatby bez vllětování
té to zé iohyldí lěí platby nelze povaż ovat za doklad k závěľ eč né mu finanění mu vypořádání dotace
azauznatelný výdaj.

8.

Spolu s ť ĺ nanění mvypořádání m dotace je pří jemce povinen předlož it administľ ují cí mu odboru:
a) lyhodnoceni pouŹití poskytnuté dotace s popisem real'izace a zhodnocęní m realizovaných
aktivit (v pří padě individuální dotace; u pľ ogľ amové dotace jen pokud je pož adováno
,
a finanění vypořádání
ve Vyhláš ení a pľ avidlech pľ o pří jem a hodnocęní ź áđ ostíposĘrtnutí
pľ
ogramu
podporu
na
kultuľ ní ch aktivit);
dotace zrozpoč tu Kaľ lovarské ho kraje
b) prů kaznou fotodokumentaci předmětu dotace;
c) doklad o zaűé tovź nímajetku do ú ěetnictvi otganizace;
d) pří lohy stanovené ve vzoru finanění ho vypořádání .

9,

Pří jemce je povinen zajistit pľ opagaci posĘĺ tovatele dotace' a to vhodným viditelným umí stění m

loga poskýovatęlę. Publicita bude realizována v souladu s foľ mami propagace zvolenými
pří jemcem v bodě 6 formuláře ž ádosti o dotaci; povinnost publicity je splněna, pokud pří jemce

rispěš ně provede alespoň jednu zvolenou formu pľ opagace. V pří padě propagace prostřednictví m
webových stránek umí stí pří jemce na web aktivní odkaz na www'k-karlovaľ sĘv.cz.

Pľ opagaci poskytovatele je pří jemce povinen dolož it při závěreč né m finanč ní m lrypořádání dotace
(např. audio/ video záznam, fotogľ afie, materiály). Pří jemce odpoví dá za spľ ávnost loga
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poskytovatele, pokud je uvedęno na pľ opagaění ch materiálech (pľ aviđ lapro už ití loga
posĘrtovatele viz www.kr-kaľ lovaľ sĘy.cz, odkazKarlovaľ sĘ kľ aj - PosĘrtování symbolů
azáš tit).
10.

Je-li pří jemce plátcem daně zpřidané hodnoĘ' a pokud má u zdanitelných plnění přijať ých
v souvislosti s financování m dané ho pĄektu nárok na uplatnění odpoětu đ anézpřidané hodnoĘ
v plné výš i, kĺ ácený nebo v poměrné ýš i, nemů ž euplatnit v zź né reé né mvyú ětování tuto qýš i
náľ oku na odpoěet daně zpřidané hodnoĘ jako uznatelný výdajlnź ú < lad'

Č bnekVI .

1.

Vľ ácení dotaceo ohlaš ování změn
Nevyč eľ panéť rnanč ní pľ ostředĘ dotace je pří jemce povinen vrátit nejpozději do termí nu předlož ení
závěľ eěné ho finanění ho vypořádání dotace uvedené ho v ěl. V. odst. 6, a to foľ mou bezhotovostní ho
převodu na ú ěet posĘtovatele uvedený v záů iaví smlouvy. Platba bude opatřena vaľ iabilní m
symbolem uvedeným v ěl.

il odst.2.

Ż.

Pří jemce je ľ ovněž povinen vľ átit posĘrtnuté finanění pľ ostředĘ na rič et uvedený v zź thlavi
smlouvy, jestliž e odpadne ú ěel, na kteý je dotace poskýována' a to do 10 pracovní ch dnů ode dne,
kdy se pří jemce o té to skuteěnosti donĺ i. Platba bude opatřena vaľ iabilní m symbolem uvedeným
v ěl. il odst. 2.

3.

Před vľ ácení m nevyč eľ panychfinanění ch pľ ostředků zpé t na ú ěet posĘrtovatele je pří jemce
o té to skuteěnosti povinen infoľ movat administľ ují cíodbor pľ ostřednictvim aviza, kteľ é je pří lohou
foľ mulráře finanč ní vypořádání dotace.

4.

Pří jemce je povinen pľ ů běž něinfoľ movat poskytovatele o vš ech změnách, kteľ é by mohly
při vymáhání zađ rź enýchneboneoprávněně použ iqých prostředků dotace zhorš itjeho pozici věřitele
nebo dobytnost jeho pohledávky.

5.

Pří jemce je zejmé na povinen oznź tmit posĘrtovateli do 10 pľ acovní ch dnri ode dne, kdy doš lo
k události, skuteč nosti, kteľ é mají nebo mohou mit za následek změnu oprávněné osoby pří jemce,
změnu vlastnické ho vztahu pří jemce k věci, naniź se dotace poskýuje, apod.

6.

V pří padě, ž e nastanou skutpěnosti uvedené v předchozí m odstavci, je pří jemce povinen zajistit,
aby ptáva a povinnosti ze smlouvy přeš ly na nové ho vlastní ka věcio na niž se dotace poskytuje'
nebo podat návrh na ukoněení smlouvy.

1.

2.

č Hnek VI I .
Kontľ olní ustanovení

Pří sluš né oľ gány posĘrtovatele jsou oprávněny zejmé na v souladu se zákonęm č . 320/ 2001 sb.,
o finanč ní kontrole ve veřejné spľ ávě a o změně někteých zákonů (zź kon o finanění kontľ ole),
ve zněni pozdějš í ch předpisů , v souladu se zákonem č ,. 25512012 Sb', o kontrole (kontľ olní řád),
ve znění pozdějš í ch předpisů a dalš í mi platnými právní mi předpisy kontrolovat dodľ ž ení podmí nek,
zanichž byla dotace poskýnuta, vč etně podmí nek vyplývají cí chze smlouvy, a pří jemce je povinen
tuto kontrolu sĘět.
Pří jemce je povinen vyĹvářet podmí nĘ k pľ ovádění kontľ oly a umož nit kontrolu ěeľ pání avyuž iti
dotacę. V té to souvislosti je pří jemce povinen zejmé na umož nit kontrolní m oľ gánů m nahlé dnout
do ú ěetní evidence azáznamű o poskytované služ bě, v pří padě' ž e je povinen ú ěetní evidenci vé st,
popř. vstupovat do souvisejí cí ch prostoľ . Přijemce je povinen umož nit výkon kontľ oly dle odst. l
tohoto ělánku, posĘrtnout potřebnou souěinnost vš em osobám opľ ávněným k provádění kontľ oly.
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Pří jemce

je

povinen předlož it kontľ olní m orgánů m posĘrtovatele kdykoliv na vyź ä dź ł ni

k nahlé dnutí veš keľ é ú ěetní záznamy vztahujici se k ú č eludotace a předmětu smlouvy, umož nit
kontrolu souvisejí cí ch skuteěností (dálejen,,podklady") a stľ pět i předlož ení veš keqých ú č etní ch
záznamtl, kteľ é nemají pří mý vztah k předmětu smlouvy (např. v pří padě nepří mých spoleěných
nakladů ); v odů vodněných pří padech umož nit konholní m orgánů m zajiš tění originální ch ú ěetní ch

ztunamivč . podkladů '

3.

Pří jemce je povinen na ž ádost posĘrtovatele pí semně posĘrtnout doplňují cí infoľ mace, pří padně
dolož it dalš í dokument5ĺ o souvisejí cí s plnění m ú ěelu posĘrtnuté dotace.

4.

Pří jemce je v ľ ámci qýkonu kontľ olní ěinnosti dle odst. 1 tohoto ělánku povinen umož nit kontrolu

1.

a předlož it kontľ olní m oľ gánů m poskýovatele k nahlé dnutí veš keľ é prů kazné ú č etníztnnamy
ýkají cí se dané ho ú č elua posĘrtnuté dotace.

č láneľ VI [ .
Dů sledĘ poľ uš ení povinností pří jemce
V pří padě, ž e pří jemce nesplní někteľ ou ze svých povinností stanovených v ě1. I V. odst. 1, ěl. V.
odst.5,8,9, č l. VI . odst.3,4,5,6, popř. poruš í jinoupovinnostnepeněž ité povaĘvyplývají cí
z té to smlouvy, nespoěí vají cí vš ak v neoprávněné m použ ití pľ ostředků dle odst. 2 tohoto č lĺ ánku,

považ uje se toto jednání za poruš ení ľ ozpoětové kź nněve smyslu ustanovení $ 22 RPÚR' Pří jemce
v tomto pří padě povinen pľ ové st v souladu s ustanovenim $ 22 RPUR odvod za poruš ení

je

rozpoětové kázné ve vyš i 5 % (slovy: pět procent) poslrytnuých finanč ní chprostředků , dle té to
smlouvy, do ľ ozpoč tuposĘrtovatele.

2.

V pří padě,

3.

V pří padě, ž e pří jemce nesplní některou ze sqých povinností stanovených v ěl' VI . odst. 1,

4.

Že pří jemce nepľ okáž e zprisobem stanoveným v č l. I V. odst. 2' v č l. V' odst. 1, 2o 3, 6,
použ
iti
finanění ch pľ ostředkri, popř. použ ije poslcytnuté pľ ostředĘ, pří padnějejich ěást, k jiné mu
7
ú ěelu, neź je uvedeno v té to smlouvě, považ ují se tyto pľ ostředky, pří padně jejich č ást,
za pľ ostředĘ neopľ ávněně použ ité ve smyslu ustanovení $ 22 RPÚR. Pří jemce je v tomto pří padě
povinen prové st vsouladu sustanovení m $ 22 RPÚR odvod zaporuš ení ľ ozpoětové kázně
do rozpoětu poskýovatele.

2

té to'smlouvy, považ uje se toto jednánizazadrź ęní peněž ní ch prostředkri ve smyslu ustanovení $ 22
RPÚR. Pří jemce je v tomto pří padě povinen prové st v souladu s ustanovenim $ Ż 2 RPÚR odvod
za poruš ení ľ ozpoětové kázně do ľ ozpoětu poskýovatele.

Veš keľ é platby v dů sledku poruš ení povinností pří jemce provede pří jemce foľ mou bezhotovostní ho
převodu na ú č etposkýovatele uvedený v zź lhlaví smlouvy a opatÍ í je variabilní m symbolem
a pí semně infoľ muje posĘrtovatele o vrácení peněž ní chpľ ostředků na jeho ú ěet.

č l. rx.
Ukonč ení smlouvy
I

2.

Smlouvu lze ukoněit nazź tkladě pí semné dohody smluvní ch stľ an nebo vypovědí .

Kteľ ákoli smluvní strana je opľ ávněna tuto smlouvu pí semně vypovědět z drivodu, ż e tato smlouva
byla uzavřenanaztlkladě nepľ avdivých ú dajů .Výpovědní lhů ta ěiní 1 měsí c azaé ináběž et 1. dnem
následují cí m po dni doruěení ýpovědi dľ uhé smluvní stľ aně. V pří padě pochybnosti se má zato,
ž e qýpověď byla doľ uč ena 5. pľ acovní m dnem od její ho odeslání . Ve ýpovědní lhů tě mů ž ę
posĘrtovatel zastavit poskýnutí dotace.
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3.

V pří padě ukoněení smlouvy dle výš e uvedených odstavců tohoto ělánku, je pří jemce povinen
prové st finanění vypořádání posĘrtnuté dotace obdobně podle č lĺ ánku V. odst. 6 smlouvy,
a to ke

dni ukonč ení smlouvy'

č lánelĺ X.

1.

2,

Veřejná podpoľ a
posĘrtnutá
Podpora
dle smlouvy byla smluvní mi stľ anami vyhodnocena jako opatření ĺ ezak| ádají ci
veřejnou podporu podle č l' 107 odst. l Smlouvy o fungování evropské unie (dří ve č l. 87 odst. l
Smlouvy o založ ení Evľ opské ho spoleěenství , kdyź vš ak pří jemce výslovně bere na vědomí ,
ž e kompetentní m orgánem k posouzęní sluč itelnosti poslqytnuté podpory se společ ným trhem
v pří padě, ž e by se jednalo o veřejnou podporu, je toliko Komise (ES). Komise (ES) je opľ ávněna
ulož it pří jemci podpory navrácení veřejné podpory, spolu s pří sluš ným ú ľ okem. Pří jemce podpory
podpisem té to smlouvy stvľ zuje, ž ebyl s touto skuteěností seznámen.
Přfiemce podpory dle té to smlouvy se zavazuje vľ átit posĘrtovateli bez zb7ĺ teěné ho odkladu
poslrytnutou podporu vč etně riľ oků podle Naří zení komise v pří padě, Že se jeho prohláš ení
v předchozí m odstavci uvedené pľ okáž ejako nepľ avdivé , ěi pokud Komise (ES) ľ ozhodne
podle pří mo aplikovatelné ho právní ho předpisul buď o vrácení podpory, prozatí mnim navľ ácení
podpory nebo o pozastavení podpory.

č lánelĺ Xl.
Zá.ľ é reěnä ustanovení
Přijemce je povinen bezzbyteěné ho pľ odlení pí semně infoľ movat administrují cí odbor o jaké koliv
změně v ú dají chuvedených v té to smlouvě ohledně jeho osoby a o vš ech okolnostęch, kteľ é mají
nebo by mohly mí t vliv na plnění jeho povinností podle smlouvy.

I

2,
3.
4.

Pokud smlouva č i zvláš tní obecně závazný předpis nestanoví jinak, ří dí se vztahy dle smlouvy
pří sluš nými ustanovení mi zákonů č ,. 500ĺ 2004 Sb., spľ ávní řád, ve znění pozdějš í ch předpisů
ač .89l20I Ż Sb., oběansĘ ztlkoní k,ve zněni pozdějš í ch předpisli.
Smlquva je vyhotovena ve 4 vyhotovení ch, znicllž 3 obdrž í posĘrtovatel a

1

přijemce'

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvní ch stran a ú č innostidnem zveřejnění v registru
smluv dle zákona č ). 34012015 Sb., o zvláš tní ch podmí nkách riěinnosti někteých smluvo
uveřejňování těchto smluv a o ľ egistru smluv (zálkon o registľ u smluv), ve zné ní pozdějš í ch
předpisů . Smluvní stľ any se dohodly, ž e uveřejnění smlouvy v ľ egistľ u smluv provede posĘrtovatel.
Kontakt na doľ uč eníoznź męni o vkladu smluvní m protistľ anám je uveden v zź lhlavi smlouvy
u pří jemce. Považ uje-li pří jemce ľ ozsah uveřejnění v ľ egistru smluv za nedostateěný, upozorní
na tuto skuteěnost poskýovatele. Nepľ ovede-li poskýovatel v přiměřęné lhritě nápľ avu, je pří jemce
opľ ávněn v ľ egistru smluv uveřejnit smlouvu v jí m pož adované m ľ ozsahu.

5. V pří padě, ž e sę některá

ustanovení smlouvy stanou neplatn;ými nebo neú ěinnými, zűstáł váplatnost
a ú ěinnosti ostatní ch ustanovení smlouvy zachovtna' Smluvní stľ any se zavanlji nał ľ adit takto
neplatná nebo neú ěinná ustanovení ustanovení mi jejich povaze nejbliž š í mis přihlé dnutí m k vů li
smluvní ch stran dle předmětu smlouvy'

1

Naří zení Rady (ES) č ,. 659/ 1999 ze dne 22. bŤ ezna 1999' kteľ ým se stanoví pľ ováděcí pľ avidla k č lánku 93

Smlouvy o ES
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6.

o posýnutí dotace auzavŕ ení veřejnopľ ávní smlouvy ľ ozhodlo v souladu s ustanovení m $ 36 pí sm.
d) zź tkona č ,. I 29lŻ o00 Sb., o krají ch (kľ ajské zÍ izeni), ve znění pozdějš í ch předpisů , Zastupitelstvo
Kaľ lovaľ ské ho kľ aje usnesení m

Karlovy Vary

an"

č ,'

ZK

80102122 ze dne 28. 02' Ż 02Ż .

..{ :..ł "'.&ł 'a"

kVtś Y.
(mí sto)

.

a''e ....ĺ ..!'. :$.ĺ :.?fl?2

otsĘc VALEÖ
Náměstĺ 119
364 55 ValeÖ

Holubcová, staľ ostka
(pří iemce)

Za spľ ávnost:

Maľ tin
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