
FOND VYSOČINY
PROGRAM

„TECHNICKÉ VYBAVENÍ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY
OBCÍ 2020“

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních

stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

(ID FV02785.0014)

ČI. 1
Smluvní strany

Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČO: 70890749
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
bankovní spojení: Sberbank CZ, a, s. Jihlava
číslo účtu: 4050005211/6800
(dále jen “Kraj”)

a

Obec Radkovice u Budce
se sídlem: Radkovice u Budce, Radkovice u Budče 14, 38001
zastoupena: Martinem Kessnerem, starostou
IČO: 00378534
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 19820711/0100
(dále jen „Příjemce")

ČS. 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen 
„dotace") na realizaci projektu „Technické vybavení jednotky požární ochrany Radkovice u 
Budčej blíže specifikovaného v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této 
smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „projekt").

Cl. 3
Závaznost návrhu

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci.

2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen na adresu 
uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle ČI. 3 odst. 1 této smlouvy nebo v tomto
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termínu příjemce nepožádá o prodloužení termínu, návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci
nevznikne.

ČI. 4
Závazek Příjemce

1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude 
projekt realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy 
a podmínkami této smlouvy.

2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně sdělí, 
že u projektu, který byl zrealizován, nebude nadále plnit podmínky dané touto smlouvou 
(udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,...) na účet uvedený v záhlaví této 
smlouvy.

ČI. 5 
Dotace

1) Kraj poskytuje Příjemci na projekt dotaci ve výši 35000 Kč (slovy: třicet pět tisíc korun
českých).

2) Pro účely této smlouvy se rozumí:
a) Celkové náklady projektu (objem projektu) jsou náklady tvořené součtem dotace 

a vlastním podílem Příjemce.
b) Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které jsou tvořeny vlastními prostředky 

Příjemce.

Celkové náklady projektu 79989 Kč
Výše dotace v Kč 35000 Kč
Výše dotace v % 43,76 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v % 56,24 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč 44989 Kč

3) Výše dotace uvedená v ČI. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady projektu překročí celkovou výši nákladů projektu uvedenou v tabulce v odst. 2, 
uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné celkové 
náklady projektu nižší než výše celkových nákladů projektu uvedených v tabulce v odst. 2, 
výše dotace uvedená v odst. 1 zůstane nezměněna pouze v případě, kdy bude vlastní podíl 
příjemce stále tvořit minimální procentní hodnotu uvedenou ve výzvě k předkládání projektů 
tj. 50 %, v ostatních případech bude částka dotace úměrně snížena tak, aby byl vždy 
dodržen vlastní podíl příjemce uvedený v závorce výše.

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

5) Souběh dotace z několika programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních titulů kraje na 
realizaci jednoho projektu není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny s dotacemi 
jiných poskytovatelů se vylučuje

ČI. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději do 
90 kalendářních dnů ode dne včasného, řádného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy
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dle ČI. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude ani po případné výzvě
předložena v souladu s ČI. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.

ČI. 7
Podmínky použití dotace

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat 
nejpozději do 31. 10. 2020. Uznatelné náklady na realizaci projektu mohou vznikat nejdříve 
dnem podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Pouze v tomto 
období mohou vznikat uznatelné náklady na realizaci projektu.

2) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů souvisejících 
s realizací projektu, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady neuznatelné. 
Celkové náklady projektu ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v 
účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v ČI. 7 odst. 1 této smlouvy.

3) Neuznatelné náklady projektu jsou:
a) platby daní a poplatků státnímu rozpočtu, daň z přidané hodnoty (s výjimkou uvedenou 

v ČI. 8 písm. d) této smlouvy) platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům,
b) alkohol a tabákové výrobky,
c) náklady na nákup věci osobní potřeby,
d) úhrada úvěrů a půjček,
e) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory,
f) náklady na publicitu,
g) dotace a dary,
h) náklady na pohoštění,
i) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, 

bankovní poplatky, ...),
j) mzdy, platy a ostatní osobní výdaje vč. povinného pojistného placeného 

zaměstnavatelem.
4) Uznatelné náklady projektu jsou:

a) pořízení dlouhodobého hmotného majetku představovaného novým přenosným 
motorgenerátorem se spalovacím motorem, který slouží k výrobě elektrické energie 
(elektrocentrála),

5) Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů vychází z definic jednotlivých položek 
druhového třídění rozpočtové skladby uvedených ve vyhlášce Ministerstva financí č, 
323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě.

6) V případě, že dojde k rozporu mezi ČI. 7 odst. 3 této smlouvy a Přílohou č. 1 této smlouvy, 
použijí se přednostně ustanovení ČI. 7 odst. 3 této smlouvy. Pokud dojde k vzájemnému 
rozporu mezi ČI. 7 odst. 3 a odst. 4 této smlouvy, případně nebudou některé náklady 
uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné.

7) Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů dle ČI. 7 odst. 3 a odst. 4 této smlouvy 
vychází z definic jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby uvedených 
ve vyhlášce Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě.

ČI. 8
Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:
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a) dotaci přijmout,
b) realizovat projekt při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého finančního 

řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti,
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), a zajistit řádné 
a oddělené sledování celkových nákladů na projekt (např. analytickým účtem, účelovým 
znakem, střediskem, činností, ORGem apod.). Pokud Příjemce nevede účetnictví podle 
zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady 
vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v 
písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby uskutečněné 
příjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně ve vztahu k projektu 
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k projektu). Příjemce odpovídá 
za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů prokazujících celkové 
náklady projektu (faktury, výdajové pokladní doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením 
„spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV02785.00141,

d) zajistit, aby do celkových nákladů na projekt nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně, (vyjma 
daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní náklady touto 
smlouvou definovány jako uznatelné). Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z 
přidané hodnoty (dále jen ,,DPH“) v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou 
pouze takové náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém 
případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako 
náklad. (V případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH 
nejpozději do data ukončení realizace projektu uvedeného v ČI. 7 odst.1 této smlouvy). 
Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušeného Finančního úřadu nebo 
na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh,

e) prokázat úhradu celkových nákladů projektu, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu 
(možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními doklady,

f) doručit Kraji finanční vypořádání dotace na formuláři závěrečné zprávy, jejíž vzor je umístěn
na www. to n d v v s o c i n y.cz v materiálech u příslušného programu, a to nejpozději do 15. 11.
2020. Přílohou formuláře závěrečné zprávy dále musí být:

- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů projektu a jejich úhradě,
- kopie záznamů prokazující zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů projektu dle 

ČI. 8 písm. c), např. výpisy z účetních knih, apod.“,
- fotodokumentace pořízené elektrocentrály vč. povinné publicity.

g) umožnit kontrolu v souladu s ČI. 9 této smlouvy,
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle ČI. 9 odst. 2 této smlouvy, archivovat 

následující podkladové materiály:
- tuto smlouvu,
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady projektu (faktury, paragony, účtenky, 

výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování,
- prostou kopii závěrečné zprávy včetně všech příloh,

i) zajistit publicitu v souladu s ČI. 10 této smlouvy,
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j) zajistit udržitelnost projektu v souladu s ČI, 11 této smlouvy,
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde do doby 

uplynutí doby udržitelnosti dle ČI. 11 smlouvy k přeměně nebo zrušení příjemce s likvidací (§ 
10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), 
bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15 kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o 
přeměně nebo zrušení s likvidací.

ČI. 9
Kontrola

l) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o 
finanční kontrole), věznění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola").

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace projektu i po jeho dokončení, a to po 
dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna 
poslední z povinností stanovených ČI. 8 písm. a) - písm. f) a písm. i) - písm. j) této smlouvy.

3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle ČI. 9 této smlouvy.

ČI. 10
Publicita

1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést fakt, že 
projekt byl podpořen Krajem.

2) Příjemce je povinen na pořízenou elektrocentrálu umístit tabulku (nebo samolepku) se 
„Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina" v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke 
stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu udržitelnosti projektu.

3) „Logotyp kraje Vysočina" je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon 
o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), 
ve znění pozdějších předpisů.

Cl. 11
Udržitelnost projektu

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let ode dne nabytí platnosti této smlouvy s veškerým 
majetkem podpořeným v rámci projektu dle této smlouvy v souladu se zaměřením projektu, s péčí 
řádného hospodáře a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými věcnými právy třetích 
osob, včetně zástavního práva bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje. Příjemce 
nesmí majetek pořízený z poskytnuté dotace po dobu tří let od nabytí platnosti této smlouvy 
převést na jinou osobu. Po stejnou dobu nesmí Příjemce tento majetek čí jeho část podpořenou z 
dotace prodat, pronajmout (s výjimkou pronájmu SDH s působností na území obce) či darovat bez 
vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje.

ČI. 12
Důsledky porušení povinností Příjemce

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona.
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2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.

ČI. 13
Závěrečná ujednání

1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj.

3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou 
součinnost dle této smlouvy je Ing. Bc. Pavel Dvořák, tel: 564 602 122, email:
dvorak.pavel@kr-vysocina.cz.

4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 
dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny ČI. 1 a ČI. 13 odst. 3 
této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v ČI. 1 této smlouvy je 
oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Kraji. 
Změnu ČI. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto 
změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci projektu, které zásadním způsobem 
mění jeho zaměření, není možné povolit.

5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto 
skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně podpisů. 
Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou 
stranou mimo text této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé 
strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této smlouvy.

7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé 
pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.

8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle 
jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

9) Nedílnou součástí této smlouvy je: Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace.

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 
16. 6. 2020 usnesením č, 0261/04/2020/ZK.

- 9 -07- 2020
V Jihlavě dne

/

Martin Kessner 
starosta

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman H/aje /
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nofírinon vo v vor ony íyío oso!>v

.usane: 

Pí teei í;

P: akre:

'tu!: 

Urnéiuv 

F^ríjn ;e?i P: 

Funkce'

fází ku 

Kusui vn 

unínurPn



! SiaFuiárrii zástupce žadatele
I ' se esáé.. tep evt vueuá tetu/?
; escape 2,v2us;//•„-: stená sátu usus,
| e-CSecs.: SS vSCO/lsc pec ešusy

Tlíei;

Jeeves:

Ffysiscl

Funkce:

Jméno:

[ enjrsenj;

; C; v:::: t ■

Tel.;

; dxžesvlípfcaaií údaje 
i zřl2í»¥atefe {vyplní jen žadatel, 
; pokud je příspěvkovou 
i cvaentzaa zřizovanou obcí}

UTíW >y ;

IČO:

Nasev nauKo

■■ I, Lokalizace projektu 
I Uveďte a teka siví nudě yeps/P 

tuiiatzzaz {sázev vtflíí vňeíně 
cVcasup a odpadá, že hade 
us:Iísco- ;Sto‘t(i probíhat ne 

j JcssT ván opis sté /e vypište 
i tsw v připadá dopadá na vetší
: íttess ussvdo tyáší švvmstfetrsdv/i; 
1 jednotku (aath. obvod CNF, okeea
I Cep" íOS/i

2. Odůvodnění projektu a jeho 
cíle
sNevsíe c;o vso 2 podání zadosti 
i"-cst; PíTP je nýcciGzz situace, jaký 
tcasTvr NstsU; vyrosiv, r.o on 
csss1 Tiutfti/s/usé jaké jsou ode 
pes/fU;s - co cPcno. z/eps/š 
scss/Ts/s..

{Trníc ptojvcTem ohouev,- uuvJPv; akceschopnou: 
povánu put; sván řka či stav a e Pud esc 22' a-sfaa. eCs 
(jednotka; safe yrpsavesa rast tciucee I v oshogdnttvc 
Toairsnssrtt naus, dusch tsídpdake eascse,



' 3. Popí?. í5i'i>j;:íí\LU 
eopace re konkoňikk buan 
-krmim:.: rCogcoc; co 010,010 
/co Ir o oO: r, 0 rib--, .-/or Cyímoko o 00

: rorooPoocM cíp.: o poboř: 
i :Cnk:ck.U o OrUrkkn - POPÍHO 
: mokmoh muupkiry pmjekin (ao>; 
: PmuP

' 3,, Ceove skupiny projektu 
: Popůte komo umkiooce uropkd 

;. -.op. izop ípííó n? oo(1 o nvi po: n 
i oaceev, roborp rop 1ů mope:
, roper fjOLOíOíbry Píp.

\ b. Předpokládaný časový 
OoHocrtogruíři realizace 
orcjektu - zacálaý/ykončeríf

Popisko rnnajon1 ukončeni 
yskkoooich o-ofeaznéň fází 
pupokk! (nňp!: epker ciodavatoie, 

: přípravno pnou orpiní realizao
: rocík o ' pkpy::pL. Líígc;Prcce 
| inkimk/spuomm okre íu-une 

iueoroý CLOípkjojno: orném: pck 
ooprro omeny uiPsná date, tok 
o- :c.ke 'OLíOíikPm: neruč:



h. Organizační a odborné 
■ zabezpečen! projektu 
, Sepbba roso rr:uécror;d s
| rajzcazi nerob op/co ada: jaké
l onde zi(uzC:rú$d z nrofeao 
: neonem monomo?/ vádami); ódo 
I om'D /iO'pao ."cadzozat (přiiriO 

mníem; nrn,o pómbmbmcft/>T;;
I odborní firmy;; jaké mea/mmcm 
I arr/p nméno ainSni podniknout.
; nov projaté >yr zrealizován; jaké 
i oemO. v/ omam vinO/O pro zdárné

7b i
bombo-o/b Sorb rnoriúr uoiciaii l o;t

0anvaro ikr’H r-r eobosc sz \....
nridauy ovrbbp 09-; rpop Osísím
babom/b nmíPe// náklady včetně 
Dme
basiky uvádějte v celých Ke

; 5- b!éí;oovsi« DPH u žadatele (mkneScjpa vrmtíne, veriaeia!
| - 1 1 • - ' ' o
I nemá nárok na oupoanr dané n přidané hmmmn

Zčo-eío-! i a poemo, DPH a u zdanitelných nimmi primíyeb v onoonoo!! - 
arnznoaoan;::r .iazaric prnjekta má obrob na ocipobm mpp pomne onOmo

......................................................■'■■■■■ ■ .........................

ompeiněobn vybraných údajů o Ejrojobm z mmnkmí a a

^O^Č5 D^iteSu^ ->e baii?iJ bnsnmorrnor proiekm n onenen
!::«no Horm vmcooanmopnenrp, adeem mobm, ram pmnhm , vote nomooP

,

1S- ř>:!'or:'-Ker- -ízKboíín o oypořarovíi nmomoe mmeno: 00 none, Oz:vv ,em : 
oDeemma momommeb 3 zakibíbopmo m nove; vvmm5mP
oan!actei makOnbupv Sm

-<běče!mom aaevzKy mm! sDbnm vommm o omm vwaUámú- ,0, vor, o.



«; na Matete- nsm vyh;**,,: .ív.;.;:j:,
:ieríí V ííKvsaaCL ra^s-zaa. a -zaaaa

1 .,u-.<.,.. . -. , ..

..■'Zy::,r:-r^;i-;/:y^
,:.^ potfciva Uism, ZHaiaaí PcS; ^a^aa ,,,.4 ,:>írar.n ^,; ;:«V;a:



r

,,,.,,-irn ■.!•■■■: í5-/ '■’■ ;,“

:,,:-OV!lV •'VKO'-' >: ^

i.ysAAAUíd dukvAMuP 'Hz;. Uz

;-.:-0%;;': Cíl! dA.A ihOUK z U=

r?-,r-’Z'ZC'T; OBV

K,i vd: if- ■•'•■■(

:;:?liiz:i: dud v ? d:-dk v ; zuř;,:
. • ....zuVV; 1x4dOV";6A

ozautUU - ž-iZřusy. .........

^řudí/u ddddzr; 'i5/y,d

obiňiv. ua-va-a aa-aa dd;z;d dV 

,,;,u.:u -aaaa akáa (můr, u;
... ..řřttUO:,-*"-,:!"-'*-5"

^ZfZiUO'/UUJ zacaa rdiiKU >,'•*»)■ -
'1..n,:;z;kztW}: 300 >: 550 * aA:

hvi.oi.uoA. dAd- z>') 

s:fřdřdu i‘z pfewsná


