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FOND VYSOČINY
PROGRAM „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2020ĚŽ

I í)
SMLOUVA 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")

FV02775.0663

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

Město Moravské Budějovice
se sídlem: 676 02 Moravské Budějovice, nám. Míru 31
IČO: 00289931
zástoupená: Ing. Vlastimil Bařinka, starosta

(dále jen Příjemce)
bankovní spojení: Česká národní banka 
číslo účtu obce: 94-6616711/0710

ČI. 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen 
„dotace”) na realizaci projektu „Podpora ochrany MZD v městských lesích Moravské Budějovice1' 
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
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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 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 72000,00 Kč (slovy: sedmdesátdvatisíce 
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 72000,00 Kč
Výše dotace v Kč 72000,00 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
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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").

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.

1 netýká se fyzických osob nepodnikajících
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ČI. 8
Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:

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

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
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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 
oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Kraji. 
Změnu Čl. 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 08.09. 
2020 usnesením č. Q 4 g ^05/2020/ZK.

dne
23. 09. 2020

Vlři.-.S?.

■ ■«• 1

lna. Vlastimil Bařinka
\

\ starosta
a)

Ing. Bc. Martin Hyský 
člen rady kraje
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' tine Jr no ne rseidmy tne annoy
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Indentifikaéní údaje
zřizovatele (vyplní Jen žadatel, 
pokud Je příspěvkovou 
organizaci zřizovanou obcí)

Přesný název:

Házen banky

Cmk; účtu:

1. Lokalizace projektu
Uveďte o jaké oba onde projekt 
leoiizcván i název oeeo vadaó 
oivesnn v nápade. že hide 
’on’kaco piojekíu probíhat no 
nzůmi vine neon tak je vynniie 
nebe x případě dopadu na větší 
území uveďte vyšší ndminniiradmi 
jeanaifus dnna obvi/J QRP dues 
■na.

'•■-a ■ . - Z r. J ! s m'1- if' r Z >-
a v : “ 'cum

2. Odůvodněni projektu a jeho
cíle
Popas tě co vás k podám zadosti 
vede-ad je výchoz; situace raky 
piQdíédi nueete vyřešit co mn 

. chcete dosáhnou!, jaké jsou cite 
/vcijekti - co chcete dense
ZlWS>mP .

Máslo Moravské Budějovice obhospodařuje přes 65 ha 
lesa na LHC Městské lesy Moravské Budějovice, 
převážné 3M porostů, v souvislosti s průběhem 
korovcové kalamity došlo ke vzniky rozsáhlých holin.
K dosazeni vyšší stability, odolnosti 3 druhové pestrosti 
nově zakládaných porostu je plánována na více nez 
zpm obnovovaných plech výsadba M2D; které s setou 
rasou zvýšeně pěstební naklady a zejména vyžaduji 
ochranu yvsa/enyort kultur proti zvén oplocením.

3. Popis projektu
Potušte co konkreh■.& ovce 
maka tem ptojídán e,.j táiccin 
poumvai. Pucovat vydp$aa;f 
/aguPíaia/p sta ' vydám; 
minasta: a anzsoiiu - uvede
Zíideufii parametry pans au inma. 
neboj

Projekt řešs -oplocení kokus MZD na ploše 1 50 ha v
délce 1 2 krn. 0 výšce oplocení min. i.60 rn.
Pmimmná -pz příloha Stížco identifikace pmcimefu



ski ny projektu 
aíizacB oscrsí

6. Předpokládaný časový 
h a nn o o o cj r a rn realizace 
projektu - začátek,'’ukončení 
projektu
PopiSíe -zahájeni a ukončení 
základních realizačních km 
projektu ií-apr vybe: tknJavateie. 
přípravně prače vlastni realizace 
apod} v případě organizace 
kybumíPpcmczni akce uveďte 
přesný termín jejího konaní: pokud 
nejsou známy přesná dale tak

6. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu 
Popzáie vaše zkušenosti s 
maiizacií padpbaýcn akcí. jaké 
máte zkušenosti s realizaci 
projektů fpodáván? zádostý: spíc 
bude projekt realizovat (přímo 
žadatel usbc piosíředmciven 
odborné firnv/ý také organizační 
krnky budete museí podotknout, 
aby projeki opi imaiizruan -jaké 
povoleni musíte vyřídit pro zdárný 
proběh pmiedta

7. Rozpočet projektu 
li zsdaieki kmn mokou uplatnit 

odpočet DPH na vstupu. se 
náklady uvádějí bez DPH. Ostatní 
žadatelé uuaděi: náklady vbmné
r-r-í.;

částky íívcfiějtn .• i.v-iyoh Kč

Hi-ae panošem prc 
nicky o&lížnem oí 
u obnovu tesá s v 
úradky má nvalíza 
odolnějšího a druí 
j 2IĚÉÍĚŠ DÁPj 
í-'” •- - I- *- : 1
pfi prav né prace „ 
12*2020 vlastní r

siní
Obí I
smi 
í cel-
vě p
yňk?

■rate;
'asio^
sspok

i less

mim

Žadatel rit a jako vlastník lesa dlouholeté zkušenosti se 
zajištěním hospodaření v lesích, a s realizaci řady 
projektů Tento projekt bude realizován prostřednictvím 

■ "k !, :j,.,!:íe . t,. ;áU!' i > • *ir. i.t, v
rozsahu prací cite'prcuektu zalesnění zpracovaného
DLH.

r>f(i(vkl 7Z r ia Kč 100,00 %

jr. j jy± c
fíVa, y t; ; ju Kč 100,00 %

Z ;-Ji > d i, ■ ■Do ■: b
■> as 0 Kč ,00 %

- z i&u neinvestiční 
nmu-.m 72 000 Kč 100,80 %

í Spoluúčast žadatele 0 Kč .00 %
í..... . "...—.... “  '' “

z tuho inytrdicm 
spoluúčast 0 KČ um %.

- z loirr neinvestiční 
siDuceosí ■ Kč ,NaN %.

G. Fiatce v z, v ■ DPH idatete (zakřížkujte vhodnou variantu)



zacsate! m plátcem DPH a u zdanitelných plnam íPíjapun v sounstosn z 
fhancvvarnm daného projektů nemá naroď na odpočet daně z přidané hrxinoty

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plněni přijatých v souvislosti z 
■•naiíccvte d»i čteného prosec tu má naros na odpočet dané z pntian.ft bodnedv

žadatel není plátcem Df H

S. Prohlášeni žadatele, že zajisti podíl na spolufinancovaní projektu a souhlasí se 
zveřejněním vybraných údajů o projektu

Zadalo! prohlašuje za zajisti podíl ng spoloítnarmovám projektu s soubtesi se zveřejněním 
svého jíněna ;ofacuoc*.>iio sntooa), atoesy (stolte cázvc projektu a výše pfideface dotace pm 
uczaiy adir-teísirace čerpám prostředku z rondu vvsetony

10. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obci, svazků obci a 
organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina!
Žadatel prohlašuje, ze:

a) má vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům ;za závazky vůči
stanumu rozpočtu se nova?uď závazný vůči fuvmcmrm úřadu Spsává soctauiíno 
zoopzpeúerú, zdravotním pojišťovnám a Cedru syrově za siairu feudy se považuji Státní rud 
zroímho prostřed;, Pozemkový taná. Stádu kusů rozvo/e bydlení a Sides tonu Poprasm 
rkasirutury)

fa) na majetek žadamu omii v>, hlase■> k' ,rz cu-or peí.too > rh na (-n^kurz a žadatel 
není v likvidaci.

11. Prohlášeni zadat ok- c- úč< ímír "byjich, ..revvplr.uje -idatel. kterv používá účetní
období shodné s kalend ať r in ml-eni a :o to kutry ran. u-'ei.si VdootS- m, -
Žadatel prohlašuje, ze používá učetn: t uJ o-.,< > i.osDodďrsí.ý ipk- c-rJ do .

12. Seznam dokladu '! .’v- m.c. , i; •. . d /-• o zzisiutíe

1. Doloženi náležitostí die zakona č. 250/2000 Sb
2. Biižši identifikace předmětu dotace
3. Čestně prohlášeni žadatele

V MctevsKach Budějovicich dne lúAŽOZO

M E S . _
liOWwsfÉ sudéjovice

2876 02 i*

Razítko. jméno.-a a podoto/y
statutám 2io

zastupcetoásSiJpc.u žadatele

■'oznarhka pro žadatele
~,s:ed(rrls'um prorřui, zi ■:i: tor. zda
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