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FOND VYSOČINY
PROGRAM „HOSPODAŘENÍ ¥ LESÍCH 2020“

JJ /liO
I ) oSMLOUVA O POSKYTNUTI 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")

FV02775.0299

ČI. 1
Smluvní strany

Kraj Vysočina,
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČO: 70890749
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Bc. Martin Hyský, člen rady kraje 
(dále jen “Kraj”)
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava
číslo účtu: 4050005211/6800

a

Pavel Suchánek
adresa: 675 03 Nárameč, č. p. 124 
RČ: 9410304926

(dále jen Příjemce)
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 2784880083/0800

ČI. 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen 
„dotace") na realizaci projektu "Zřizování oplocení a zalesňování" blíže specifikovaného v žádosti 
o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen 
„projekt").

ČI. 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
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na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle ČI. 3 odst. 1 této smlouvy nebo 
v tomto 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 10500,00 Kč (slovy: desettisícpětset 
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 10500,00 Kč
Výše dotace v Kč 10500,00 Kč
Výše dotace v % 100 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v % 0 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč 0 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, 
bude částka dotace úměrně snížena.

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.

6) Dotace je poskytována v souladu s Rozhodnutím Evropské komise č. C(2013) 7746 ze dne 
20. 11. 2013 k veřejné podpoře č. SA.36748 (2013/N) „Dotační rámec pro poskytování 
příspěvků na podporu hospodaření v lesích na období 2014-2020"a v souladu s Pokyny 
Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských 
oblastech na období 2014 až 2020 (Úř. věst. C 204, 1. 7. 2014, s. 1) - s účinností od 1. 7. 
2015 (dále jen „Pokyny EU").
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ČI. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději do 
60 kalendářních dnů ode dne včasného, řádného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy 
dle ČI. 8 písm. e) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude ani po případné výzvě 
předložena v souladu s ČI. 8 písm. e) 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 
nejdříve ode dne podání žádosti o poskytnutí dotace, nejpozději však do 31. 3. 2021. 
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 předmětu projektu, které nejsou touto smlouvou označeny jako neuznatelné. 
Náklady musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví1 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 věcí 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, ...),

4) Uznatelné náklady projektu jsou:
a) nákup materiálu (vč. spotřeby vlastního materiálu),
b) nákup ostatních služeb,
c) mzdové náklady a ostatní osobní výdaje (vč. vlastní práce) vč. povinného pojistného 
placeného zaměstnavatelem.

5) 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.

6) 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.

Příjemce se zavazuje:

ČI. 8
Základní povinnosti Příjemce

1 netýká se fyzických osob nepodnikajících
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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, účetním 
znakem, střediskem, činností, ORGem apod.).

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) doručit Kraji finanční vypořádání dotace na formuláři závěrečné zprávy včetně přílohy, 
jejíž vzor je umístěn na www.fondvvsocinv.cz v materiálech u příslušného programu a 
v případě, kdy je předmětem projektu aktivita uvedená čl. 5 písm. a), b) Výzvy doložit 
průvodní list použitého sadebního materiálu, nebo čestné prohlášení vlastníka lesa o 
původu reprodukčního materiálu v případě použití reprodukčního materiálu z vlastních 
lesních porostů, a to nejpozději do 31. 3. 2021.

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

archivovat následující podkladové materiály:
- tuto smlouvu,
- prostou kopii závěrečné zprávy včetně všech příloh,

h) zajistit udržitelnost projektu v souladu s Čl. 11 této smlouvy,
i) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 bodu f) 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.

Čl. 9 
Kontrola

1) 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), ve znění 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 Čl. 8 písm. a) - písm. e) a písm. g) - písm. i) této 
smlouvy.

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

Strana 4 (celkem 6)



Čl. 10 
Publicita

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

Čl. 11
Udržitelnost projektu

V případě, že je předmětem dotace pořízení oplocenek dle bodu 5) písm. d) Výzvy 
HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2020 či individuální mechanické ochrany dle bodu 5) písm. e) a f) 
Výzvy HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2020, je Příjemce povinen nakládat ode dne nabytí platnosti 
smlouvy o poskytnutí dotace s výše uvedeným majetkem podpořeným v rámci projektu dle této 
smlouvy do doby dosažení stavu zajištěnosti (§ 2 odst. 6 vyhlášky č. 139/2004 Sb., o kterou se 
stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu 
reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků 
prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa) jedinců ochraňovaných individuální 
mechanickou ochranou či oplocenkou v souladu se zaměřením projektu, s péčí řádného 
hospodáře a v případě jeho poškození či zničení tento majetek opravit či nahradit. 
Příjemce dotace je dále povinen v zákonné lhůtě (§ 31 odst. 6 lesního zákona ve spojení s 
příslušným opatřením obecné povahy) řádně obnovit lesní porosty, na něž byla poskytnuta 
dotace.

Čl. 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.

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.

Čl. 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. Lenka Vondrová, tel.: 564602209, email: vondrova.l@kr- 
vvsocina.cz. Ing. Milan Hejda, tel.: 564602366, email: heida.m@kr-vvsocina.cz. a Mgr. 
Marcela Rosická, tel: 564 602 577, e-mail: Rosicka.M@kr-wsocina.cz

4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 
dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 a Čl. 12 odst. 3 
této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v Čl. 1 této smlouvy je
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oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Kraji. 
Změnu ČI. 12 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 a příloha Bližší identifikace předmětu dotace 

včetně dotčených pozemků.

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 16. 06. 
2020 usnesením č. 03 3 § /04/2020/ZK. V

V ..í}iš:Žfákb:LÁ... dne
V Jihlavě dne

07, 111

/
Pavel Suchánek Ing. Bc. Martin Hyský

Kiwi i/pccHíži
M‘ícvaS?. 53 Jihlava
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| 4. Ctcwéstaspfef p?i^^Ss
f p£^lí^,ftG^fe'řS^žS€Spíi^feŠ'
| p2m>JĚ&; jaký k> &yde m# §m> -ně 
í ksrfkrěiní přkms,. jak. ío zhpší 
| J^bř? podmínky &šp.
).............. .......... .............................
| S. ¥¥m$psMésům§ S-ssmi f 
| feiSOTCtsags^fj. z&ailzzca 
í prsj|efc&5 - 3s£á£e^i^e?s£enl 
| prcfsfetu
I R^ksíb začiěpsní a afejísčsvíí 
| zshedbfcto íssfes&ásft fázi 
I pTC#Í8&f' f/^ÍŠrQ30gÍf^fe:
I jipriprat/ině prács, tássinj resfeaoa 
i- apsď,); v případě- segamza&z- 
I teufásmtňspúrto&nĚ steče avedle 
!; pffe'^feroš^!šJfio-fef^fl;,peír.y^ 
1 jmsj&iMi zaámf pžs&nš date, isk 
i mtKĚB ksš&nmfnJ měsíc

fĎótfoáerRje zatesssěssš fess po fcůíoyQSwé kslsrsáíě a
^ciTfs?s kutfesr pro& štexMm ssšží ptefesm 169 cm*

i;

:*

Profesi b-afe o&salKj^taplasesá taOOteťfeáKs
zersýcfc na wlšseaš ploše. Ftodus txsáa srocena 
ísis. v défce t75 fiie^Ď. Cdfcem fede oploceno &,1 

|h® pfecřsf less.

jBeaizass přcfslši pomůže láasteSsswj fesnicsf 
jpoassííla} pfí íshncvě jHS&ašasšfciích pfocfc. ffepS?3ěsá 
|p$E|e$&£ jšspějie fee- zsfišestf íšiodlwersí^ a sžsíáŘšjř 
sporosfeá. Dojde k posierá í íTárř5oprscsrfsčrae$í fe^mcF

)

zahájení pršící íe ésssze®s 202&.
fčšěsícu od rsežíQílEwtíj ongám



fL Ozga.ďizBĚm a otíSs<&mé 
zstsezpečaná prafsfes 
Fspěst& i'SSS' ZkiJŠ&SQSÉi 3 
rsafesd paáetmýsh akci: jskš 
fňé&& zkušeno^f s /aafeao 
pnqjeMa íp’odš%-érÉ žěáosš}-; fester 
šmže pmjeM. jbsOzqvsí fpřfem 
ž&M&l nebo pcosShtimcMm 
adfefjsé igm$:j3fáé org&cšz&ěrJ 
krokg hušúeí& muset poécňms-ul. 
shy f.vx.$eM &}4 ■zře&Mzmén; jaké 
pwafenf musíte- vfoďm pru zdárný 
ppjbéř-j pm$ektzi

fRráos braů&ůprméáš&tj ve ísfes&á' x-ezk Mafcááife
Síawfoě opfescenř bsžáe -zskmpas y esSboífié §m% 
h-3bízejí€í spedáání maferšsá pmíesradsé práce.

í CeSks^é «sáMíidf íss
\ psffi§2%£

í. PeĚade^afflá vj^še-
i

^50©

7. Ifespe^p^efetw 
iĚžmĚai&í&. *£eži mašt&u upímm 

odpočet DPH fss- vsšps, se- 
íiáf&sdy uvádějí bez DPH Ostatní 
žadařeíé twád^ náM&dy wčefeié 
DPH
ěástlff ffiřádě|ts v -selýcfe íic

1&S®®

- x Msu- íje^řisesSšříř 
^gtóisášssř

í«řř

i KS í Sisfií

J f i %. i

í fK£ l- IS©,#®- 1 %j 1

| -z leň© íbwjsS&w
S í&&esI

© i/IX c »; l*. 6
i * 1

*
i -Z fe^lCíJSirs^aslCT
1 tíctsce 1@Sa«

í )
; Kč í í mjM
I í

i % i
i i

}
| %sfcMČa®í.šaái^^ ! S f;K£Í M 1% j
\
[ - e tote^ ŘJsesf^ffí' 
i spdhtůóssž
5...............

.

I }
Í^ž| mm
i i--- ~Y

i i * í
\* j

-4—i

I % í

5. PrahlššsKi isásstefe., ža zgpstí pesál pa spsfafi^gswe’iifesi prspMsž a- soo&šssš se 
zveřejněním vjfferafiaých škfep © pr®|eSdsí
Žsžísie! pre«C3šif5, že- zapaif psdS n® spštoiRasG^érEa- pfselí&í a sassřáasí se syeřsfriěsism 
s»sbc šnié??s ícfe£^d?il!žO Jjíšžra), aáresy |sSíSa|; ssár«ss prqáelcsí a #fe pt^áěfeé ž&Sass pes? 
áčeíy ádnšršs^ace Čerpání prostřeš®^- z Ftactu WsgIúw.

6. f¥ofááš«ísř žasÉatefe e tryperáéáis rarsz^H se ofesi mazká ®teř a or§arisead'
zřÍ2a¥3rsýeří a zsMádasíýcfc K&s|s©í ¥f$®čtšs«f
Žsdsaleš pmSsšsiefe, že:

a) ssá ¥^ps#ááárSf sá^azšrf 'mčí síMršnm ¥&£$%&$ © stÉ&šsK. í^sfes^za závajs^ vůči 
státomm mzpaš&i se pováží# zéeszkp vůči Smnčnímf úřadu, Správě soááfmho 
zabezpečeni, zdmtcétém psjpšftmwm a CeM správě; za sŘá&ti Řmdý se-pswisžs# Sišinf fond 

pr-ss^éL Pozemkový ihmi SíáM Smf mz*OfB kytffem 3 Stěsn-í áxné ůúpm®Ř 
ktůssůzMmyi'
h} řía jssafgftek žaázs^e ss^áífltíikH toifes pod&t sá¥i'li ms Imekusz. s.žatds$el 
ÍS^Sl v IteMssi



1& Seaaam éaMsáů {Uvadla seznam «5ecfr dsf&éik Meré k žééo&ií pMééááte a cčísfisfas 
m.)

1. mši kSenítifesd prédíTSBštf dcršace voe&sě deifených psz&fiků,
2,. výpis 2 Fegšs&ií obyvatel

V Msísšio Ire 25-3.2320'

vt:/

~£-í_ -c l-AjC

FšsšěšžSsq, fSfěEKaíía a postp3% 
slatíjsíarF^s

7š^®RafeĚs&mz& Žgá2á»1&

PozwÉrstlsa pr© žadatel©:
Pibd .podúmm pmjskíM si měřte, zda:

- /e žáečsstf feMsp&írKš vypfnm wĎetó' leódír dfeÉ*?arrací3é žáetosS;

.pa p^ožany ířš^eré dssfeferfjř áJíísSšé ft. jwskséí®®??# žásS&síř požacšíirassé- if í*áě f f 
^zvy k medkiědám'pm§®Mš

- ptqjeM spĚmis- kiitěde a po&sik^ uvedené we ¥>sy© Ir přfei$láriáriřprojeftÉ&

j# žádbsř Mfisíná dokladů mitoých k posouzeni žádostí' pfmrmma k podání (Me- 
podmínek uveómiýek v &sdí§ í4 U’yzvy k pmdSéšdáni pmjjeMů

- žáebsřje podepsána xů&wi ■steitáám&m zés&pci /esjfefeř poáp&yjsou- msSsné pm 
pásánasí práumho jednání

Ne da#áí řádek (oďMfáwán® v testovém po&m dostanete sfefeaáňw fáéves CTRL •*■ ENTER



hup


