
Plzeňský kraj
sí dlo:
k podpisu smlouvy oprávněn:  náměstek hejtmana

pro oblast ž ivotní ho prostředí a zemědělství

na straně jedné  jako poskytovatel finanč ní  dotace
(dále jen,,Poskytovatel")

a

lč o:
bankovní  spojení :
č í slo ú č tu:

obec Babylon
sí dlo:
k podpisu smlouvy oprávněn:
!CO: 1

bankovní  spojení :
č í slo ú č tu:

Babylon 27,344 01 Domaž lice 1

pavel Bambásek, starosta obce
o0572551

na straně druhé  jako pří jemce finanč ní  dotace
(dále jen ,,Pří jemce")

uzaví rqí  pqdle ust. § 10a odst. 3zákonač .25012000 Sb., o rozpoč tových pravidlech

ú zemn'tch rozpoč tů , ve znění  pozdějš í ch předpisů  (dále jen ,,zákon o rozpoč tových
pravidlech"), a ust. § 159 a násl. zákona č .500/2004 Sb., správní  řád, ve zné ní
pozdějš í ch předpisů  (dále jen ,,správní  řád"), tuto

sMLoUVU
o poskytnutí  ú č elové  dotace é ,26762022

v rámci dotač ní ho programu Adaptač ní  opatření  v ochraně pří rody 2022,
dotač ní  titul č . 1: Zvyš ování  druhové  rozmanitosti, ochrana druhŮ,

biotopů  a stanoviš t', arboristická oš etření  významných stromŮ

l.

Předmětem smlouvy je poskytnutí  ú č elové  finanč ní  dotace (dále také  ,,dotace")

urč ené  na projekt s názvem Oš etření  významných stromů  na ú zemí  obce
Babylon (dále označ eno jako ,,projekt"), Podkladem pro poskytnutí  ÚČ elové

finanč ní  dotace je elektronická ž ádost Pří jemce o poskytnutí  dotace (č í slo ž ádosti

o52oooo014 ze dne 9.3.2022) podaná prostřednictví m aplikace eDotace.
Dotace se poskytuje na arboristické  oš etření  4 ks stromů  dle polož kové ho

rozpoč tu uvedené ho v ž ádosti. Projekt, na ktený je dotace poskytována, musí  být

realizován v souladu s podanou ž ádostí  Pří jemce před vyplacení m dotace.

Veš keré  změny oproti popisu projektu a předpokládané mu polož kové mu

rozpoč tu předlož ených s ž ádostí  o dotaci lze uskuteč nit jen, pokud nebude

změněn ú č el a předmět dotace a tyto změny budou předem odkonzultovány

1,

2,
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1.

a odsouhlaseny administrátorem dotač ní ho programu. V tomto
je administrátor dotač ní ho programu oprávněn pož adovat po Pří jemci
doklady nezbytné  pro posouzení  pří pustnosti změny projektu a
je povinen tyto doklady ve lhů tě dané  administrátorem dotač ní ho
dolož it.

pří padě
potřebné
Pří jemce

programu

ll.

Poskytovatel se zavazuje poskytnout Pří jemci finanč ní  dotaci maximáIně
do výš e 37.000 Kč  (slovy: třicet sedm t isí c korun č eských) jako ú č elovou
dotaci pro ú č el uvedený v č lánku l. té to smlouvy, ato za podmí nek stanovených
touto smlouvou a Pravidly pro ž adatele a pří jemce dotace z dotač ní ho programu
Adaptač ní  opatření  v ochraně pří rody 2022 (dále jen ,,Pravidla"), schválenými
usnesení m RPK č , 15B5l22 ze dne 24, 1,2022, která byla zveřejněna dle § 10c
odst. 1 zákona o rozpoč torných pravidlech na ú řední desce Poskytovatele a dále
na dotač ní m portálu Plzeňské ho kraje v aplikaci eDotace. Dotace se poskytuje
jako neinvestič ní .

Pří jemce prohlaš uje, ž e projekt bude realizován a ú č elu specifikované ho v č l. l
té to smlouvy bude dosaž eno nejpozději do 3í  . 10. 2022 (dále i jako ,,termí n
realizace") za podmí nek stanovených touto smlouvou a Pravidly, a na základě
toho se zavazuje tuto finanč ní dotaci přijmout.

Pří jemce se zavazuje realizovat projekt svým jmé nem, na svou vlastní
odpovědnost a v souladu s právní mi předpisy, ú zemní m plánem a krajskými
koncepcemi.

Dotace bude vyplacena na ú č et Pří jemce specifikovaný v identifikaci smluvní ch
stran té to smlouvy, nebo na j iný ú č et Pří jemce, o němž  bude Poskytovatele
pí semně informovat spolu s potvzení m o jeho vlastnictví , jednorázovým
převodem finanč ní ch prostředků  do 31.12.2022, a to po doruč ení
kompletní ho závěreč né ho vyú č tování  dotace Poskytovateli (viz č l. V. odst.
2) a ověření  naplnění  ú č elu a předmětu dotace v mí stě realizace projektu
ad ministrátorem dotač n í ho programu.

Dotace se poskytuje pouze na uznatelné  náklady projektu vzniklé  v období
od 15.3.2022 do 3í .'10.2022.

Dotace se poskytuje do výš e g0 o/o skuteč ně vynalož ených a uhrazených
uznatelných nákladů  projektu, maximálně vš ak 50 000 Kč  na jeden projekt.
Pokud dojde ke sní ž ení  uznatelných nákladů  na realizaci projektu, dojde
ke sní ž ení  celkové  č ástky poskytnuté  dotace tak, aby byl zachován procentní
poměr dotace vzhledem ke skuteč ně vynalož eným a uhrazeným uznatelným
nákladů m projektu.

Pří jemce se zavazule, ž e na projekt dle č l. l té to smlouvy nebude č erpat finanč ní
podporu z j iných dotač ní ch programů  č ij iných zdrojů  od j iných subjektů . Pří jemce
je povinen informovat Poskytovatele, ž e obdž í lobdž el finanč ní  prostředky
na realizaci projektu od j iné ho subjektu, což  je pro Poskytovatele dů vodem pro
vypovězení té to smlouvy. V pří padě poruš ení té to povinnostije Pří jemce povinen
vrátit dotaci v plné  uýš i.

2,

3.

4,

5.

6.

7.
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1.

2.
/

lll.

Pří jemce se zavazuje při jaké koli formě publicity projektu uvádět, ž e by|

uskuteč něn za finanč ní  podpory Plzeňské ho kraje.

Pří jemce se zavazuje s ohledem na charakter realizace dotované ho projektu:

a) viditelně umí stit logo Plzeňské ho kraje na propagač ní  materiály
souvisej í cí  s projektem 

;

b) umož nit Poskytovateli kontrolu realizace projektu (před, během i po)

za ú č asti Pří jemce. lnformovat Poskytovatele o termí nu pří padné ho
slavnostní ho uvedení  projektu do provozu, a to prostřednictví m oddělení
mediální  komunikace, odboru kancelář hejtmana Krajské ho ú řadu
Plzeňské ho kraje.

Pří jemce se zavazuje, ž e:

a) použ ije logo Plzeňské ho kraje výhradně k ú č elu, ke které mu mu bylo

b) logo Plzeňské ho kraje nebude jeho už ití m zneváž eno a zneuž ito;
zejmé na ž e už ití m loga Plzeňské ho kraje nedojde ke zneváž ení  nebo
poš kození dobré  pověsti nebo dobré ho jmé na Plzeňské ho kraje,

c) neposkytne oprávnění  už í vat logo Plzeňské ho kraje třetí m osobám,

d) bude dodž ovat Pravidla Rady Plzeňské ho kraje pro už í vání  loga
Plzeňské ho kraje schválená Radou Plzeňské ho kraje usnesení m
č . 360/09 ze dne 6. 4. 2009, ve znění  usnesení  Rady Plzeňské ho kraje
č . 3588/11 ze dne 21, 4.2011, zveřejněná na portálu Plzeňské ho kraje.

Dohled nad správným a dů stojným už í vání m loga, v souladu s Pravidly Rady
Plzeňské ho kraje pro už í vání  loga Plzeňské ho kraje a v souladu s veřejným
pořádkem, vykonává Krajský ú řad Plzeňské ho kraje (dále jen ,,KÚPK";.
Pří jemce je povinen umož nit kontrolu už í vání  loga.

lV.

Poskytnutí  ú č elové  finanč ní dotace a uzavření té to smlouvy bylo schváleno usnesení m
Zastupitelstva Plzeňské ho kraJe č .790122 ze dne 13.6. 2022 dle ustanovení  § 36
pí sm. d) zákona č . 12912000 Sb., o krají ch (krajské  zří zení ), ve znění  pozdějš í ch
předpisů .

V.

1. Pokud je Pří jemce povinen vé st ú č etnictví  podle zákona č .563/1991 Sb.,
o ú č etnictví , ve znění  pozdějš í ch předpisů , je povinen vé st jej řádně. Pokud
je Pří jemce povinen vé st daňovou evidenci podle zákona č .586/1992 Sb.,
o daní ch z pří jmů , ve znění  pozdějš í ch předpisů , je povinen vé st j i řádně.
Pří jemce musí  být schopen odliš it ú č etní  operace, popř. přtjmy a qýdaje týkají cí
se využ ití dotace odděleně od ostatní ho ú č etnictví , popř. daňové  evidence (např.
v operativní  evidenci, v přehledové  tabulce apod.). Pří jemce je vž dy povinen mí t
evidenci využ ití  dotace podlož enou doklady splňují cí mi charakter ú č etní ch

3.

4.
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2,

dokladů  (např. podle zákona o ú č etnictví ). V pří padě poruš ení  ustanovení tohoto
odstavce KUPK ulož í odvod Pří jemci ve výš i 5 %  dotace.

Pří iemce je povinen Poskytovateli dolož it v elektronické  formě prostřednictví m
aplikace eDotace kompletní  závěreč né  vvú č tování  dotace v termí nu
do31.10.2022. tzn. musí  vlož it do aplikace eDotace vš echnv tvto
dokumentv:

a) správně a ú plně vyplněný formulář finanč ní ho vypořádání  dotace
(formulář je k dispozici v pří lohách dotač ní ho programu v aplikaci
eDotace),

b) kopii ú č etní ch dokladů , t j. faktury a výdajové  pokladní doklady obsahují cí
jednotlivě rozepsané  polož ky skuteč ně vynalož ených nákladů ,

c) kopii dokladů  prokazují cí  uhrazení  ú č etní ch dokladů  (kopie výpisu
z bankovní ho ú č tu, pří jmový/výdajový pokladní  doklad apod.),

d) fotodokumentaci dokládají cí  realizaci projektu (min. 2 fotografie),

e) v pří padě realizace ú dž by významných stromů  a jejich skupin vyjádření
odborně způ sobilé  osoby (arboristy) s pří sluš nou certifikací , zda bylo
opatření  provedeno v rozsahu a v souladu s arboristickými standardy
(Iupr. metodika Agentury ochrany pří rody a krajiny Č eské  republiky -

Rez stromů , Speciální zásahy na stromech). Toto vyjádření  není potřeba,
pokud opatření  realizovala osoba s výš e uvedenou certifikací ,

0 pokud to záměr projektu vyž aduje a j iž  nebylo předlož eno spolu s ž ádostí
o dotaci - povolení  podle obecně závazných právní ch předpisů ,
rozhodnutí , závazná stanoviska č i vyjádření  orgánů  státní  správy
pož adovaná pro daný druh opatření  pří sluš nými obecně závaznými
právní mi předpisy a věcně a mí stně pří sluš nými orgány státní  správy
(např. zásahy do VKP významné ho krajinné ho prvku, oš etření
památné ho stromu, apod.).

V pří padě drobných nesrovnalostí  č i nesprávností  v dolož ené m kompletní m
závěreč né m vyú č tování  dotace je administrátor dotač ní ho programu oprávněn
vyzvat Pří jemce k jeho opravě. Pří jemce je povinen prové st pož adovanou opravu
do 5 pracovní ch dnů  od výzvy administrátora k jejich odstranění .

V pří padě nedolož ení  kompletní ho závěreč né ho vyú č tování  dotace dle
odst.2 tohoto č lánku ve lhů tě do 31. 10. 2022 nebo neodstranění
nesrovnalostí  č i nesprávností  v termí nu dle odst. 3 tohoto č lánku, nedojde
k vyplacení  dotace.

Pří jemci budou proplaceny jen takové  uznatelné  náklady (výdaje) projektu, které
Pří jemce prokazatelně uhradil a dolož il pří sluš ným ú č etní m dokladem, a které
odpoví dají  polož kám návrhu polož kové ho rozpoč tu projektu uvedeným v ž ádosti
o dotaci nebo ve změněné m polož kové m rozpoč tu odsouhlasené m
ad ministrátorem dotace.

Úč etní  doklady je nutné  dolož it v takové  celkové  výš i uznatelných nákladů
projektu, aby bylo mož né  urč it maximální  90%  výš i skuteč ně vynalož ených
uznatelných nákladů  projektu,

Z dotace nelze proplatit zejmé na náklady:

3.

4,

5,

6.
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a. na kácení , pokud se nejedná o nezbytné  odstranění  dřevin v biotopech,
jejichž  ochrana je předmětem (cí lem) projektu,

b. na likvidaci dřevní  hmoty a biomasy,
c. na nákup nářadí  a materiálu, ktený nebude spotřebován na realizaci

projektu,
d, na pojistné , pokuty, penále, náhradu š kody, soudní  poplatky, smluvní

pokuty, ú roky z prodlení nebo poplatky z prodlení , správní a mí stní  poplatky,
daně a odvody, splátky ú věrů  a pů jč ek, dary, telekomunikač ní služ by (platby
za telefon, internet, atd.), náklady na obč erstvení , rež tlní  náklady (např.

energie),
e. na DPH, má-liž adatel nárok na odpoč et DPH,
f. na dopravu osob a materiálu, cestovné , poš tovné , balné ,
g. na práce své pomocí , dohody o provedení  práce, dohody o pracovní č innosti,

odměny,
h. na mzdy, odměna za realizaci projektu, pojiš tění ,
i. na projektovou pří pravu (např. zpracování  projektu, studie, posudku,

vyjádření odborně způ sobilé  osoby k ú dž bě stromů , geometrické  zaměření
pozemku),
na č innosti, které  nenaplňují  hlavní  ú č el tohoto dotač ní ho programu nebo
nejsou pro jeho naplnění  nezbytné ,
na nákup pesticidů ,
na uýkup nebo nájem pozemků ,
na poplatky zavyjmutí  zeZPF, PUPFL,
spoč í vají cí  ve změně projektu neodsouhlasené  administrátorem dotač ní ho
pro9ramu.

V pří padě pochybnosti, zda lze náklad z prostředků  dotace propIatit
č i nikotiv, rozhoduje o uznatetnosti nákladu výhradně KÚPK, resp.
admin istrátor dotač ní ho programu.

V pří padě, ž e ve lhů tě uvedené  v č lánku ll. odst. 2 té to smlouvy nedojde
k realizaci projektu nebo dojde k realizaci projektu pouze z č ásti bez
zachování  ú č elu dotace, je Poskytovatel oprávněn dotaci Pří jemci nevyplatit.
V pří padě, ž e projekt bude realizován z objektivní ch dů vodů  pouze
v č ásteč né m rozsahu dle č lánku l. té to smlouvy při zachování  ú č elu/smyslu
dotace a ve lhů tě uvedené  v č lánku ll. odst. 2 té to smlouvy, proplatí Poskytovatel
Pří jemci pouze poměrnou č ást dotace odpoví dají cí  realizované  č ásti projektu

a uznatelným nákladů m projektu.

Dotace bude odpoví dají cí m způ sobem pokrácena, pokud bude v rámci kontroly
projektu zjiš těno, ž e:

a. uznatelné  náklady byly při vyú č tování  dolož eny v niž š í  č ástce, než  byla
schválena dotace (při zachování  rnax. mož né  90 o/o výš e dotace),

b. realizace projektu neodpoví dá uvedené mu rozsahu nebo kvalitě
specifikovaných v polož kové m rozpoč tu,

c. v pří padě podpoření  pouze č ásti projektu neodpoví dá realizace č ásti
projektu uvedené mu rozsahu nebo kvalitě podpořených polož ek
specifikovaných ve smlouvě o poskytnutí  dotace,

k.

l.

m.

n.

B.

9.

10.
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11,

d. by| y provedeny změny projektu neodsouhlasené  administrátorem
dotač ní ho programu.

Pří jemce je dále povinen dotaci vrátit, pokud bude zjiš těno, ž e ú daje, na jejichž
základě byla dotace poskytnuta, byly neú plné  nebo nepravdivé , a mohly mí t vliv
na poskytnutí  dotace. V tomto pří padě ulož í  KUPK Pří jemci odvod ve výš i
neoprávněně pož adovaných a j iž  vyplacených finanč ní ch prostředků , pří padně
je Poskytovatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět a pož adovat navráceni j iž
vyplacených finanč ní ch prostředků  v celé  jejich výš i:  Pokud by se jednalo
o nedovolenou veřejnou podporu, je Pří jemce povinen dotaci v plné  výš i vrátit
vč etně ú roku podle zákona č ,21512004 Sb., o ú pravě něktených vztahů  v oblasti
veřejné  podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění
pozdějš í ch předpisů . Pří jemce je povinen dotaci vrátit, pokud v souvislosti
s projektem spáchá trestný č in.

V pří padě vzniku dů vodů  pro vrácení  finanč ní ch prostředků  nebo zaplacení
odvodu, poukáž e je Pří jemce bez výzvy neprodleně na ú č et Poskytovatele,
popří padě ve lhů tě uč ené  v pí semné  vyzvé  KÚPK nebo platební m výměru.
V roce poskytnutí  dotace na č . ú .:  1063003350/5500 u peněž ní ho ú stavu
Raiffeisenbank a.s., j inak na č . ú .:  1063003377/5500 u peněž ní ho ú stavu
Raifí eisenbank a.s. Variabilní m symbolem bude IČ O Pří jemce. Pří jemce dotace
je povinen souč asně s realizovanou platbou zaslat pí semné  aví zo na odbor
ekonomický KÚPK a v kopii na vědomí odboru ž ivotní ho prostředí  KÚPK.

Pří jemce je povinen bez zbyteč né ho odkladu, nejpozději do 10 dnů  ode dne, kdy
se dozví  o změnách, pí semně oznámit KUPK veš keré  změny nebo skuteč nosti,
které  by měly vliv na realizaci projektu, vč etně zmé n ú dajů  o Pří jemci (zejmé na
zmé na lCO, bankovní ho č í sla ú č tu, změna osoby oprávněné  jednat jmé nem

Pří jemce, změna v plátcovství  DPH, atd.). Je-li Pří jemcem dotace právnická
osoba, je Pří jemce povinen v pří padě přeměny nebo zruš ení  právnické  osoby
s likvidací  oznámit tyto skuteč nosti bez prodlení  Poskytovateli. V pří padě
pozdní ho oznámení  změn nebo jejich neoznámení  ulož í  XÚPr odvod Pří jemci
ve výš i 5 %  dotace. Oznámení  změn se týká období  od podání  ž ádosti o dotaci
do doby její ho vyplacení  na ú č et Pří jemce.

V pří padě vzniku dů vodů  pro výzvu k provedení  opatření  k nápravě nebo výzvy
k vrácení  dotace nebo její  č ásti podle § 22 odst. 6 zákona o rozpoč tových
pravidlech, uč iní  tuto výzvu jmé nem Poskytovatele KÚPK. V pří padě poruš ení
rozpoč tové  kázné  azároveň nevrácení  poskytnuté  dotace Pří jemcem
Poskytovateli, popř. nevyhovění  výzvě k provedení  opatření  k nápravě,
postupuje KUPK způ sobem uvedeným v § 22 zákona o rozpoč tových pravidlech,
ve spojení  se zákonem č . 28012009 Sb., daňový řád, ve znění  pozdějš í ch
předpisů , tedy vydání m platební ho qýměru za ú č elem ulož ení  odvodu a penále
do rozpoč tu Poskytovatele.

Pří jemce bere na vědomí , ž e Poskytovatel je oprávněn použ í t pro své  potřeby
materiály (např. fotodokumentaci) zí skané  v souvislosti s realizací  projektu
(zejmé na k propagaci).

Poskytovatel dotace je povinen zveřejnit uzavřenou dotač ní  smlouvu a její
pří padné  dodatky v souladu s ustanovení m § 10d zákona o rozpoč tových
pravidlech a dále v souladu se zákonem č .34012015 Sb., o zvláš tní ch
podmí nkách ú č innosti někteqých smluv, uveřejňování  těchto smluv a o registru

12,

13.

14.

15.

16.

Stránka 6 z 8



17,

18.

19.

20,

21.

1.

smluv (zákon o registru smluv), ve znění  pozdějš í ch předpisů  (dále jen ,,zákon
o registru smluv"), a v souladu s interní mi předpisy Poskytovatele.

Poskytovatel se zavazuje zveřejnit tuto smlouvu na své  elektronické  ú řední desce
nejpozději do 30 dnů  od její ho uzavření . Pří jemce dotace výš e uvedené  bere
na vědomí .

Pří jemce se zavazuje zajistit, ž e při pří pravě, realizaci a propagaci projektu
specifikované ho v č lánku l. té to smlouvy nebudou už ity protiprávní  jednání
spoČ Í vají cí  v nerespektování  autorských č i j iných práv třetí ch osob č i j iné
nevhodné  způ soby obtěž ují cí  í yzické  a právnické  osoby.

Na poskytnutí  dotace není  právní  nárok, její m poskytnutí m se nezakládá nárok
na poskytnutí  dalš í  dotace v pří padě, ž e dotovaný projekt bude pokrač ovat
v dalš í ch letech.

Dotace je ve smyslu zákona č . 32012001 Sb., o finanč ní  kontrole ve veřejné
správě a o změně něktených zákonů  (zákon o finanč ní  kontrole), ve znění
pozdějš í ch předpisů  (dále jen ,,zákon o finanč ní  kontrole"), veřejnou finanč ní
podporou a vztahují  se na ní  ustanovení  tohoto zákona. Poskytovatel
je oprávněn provádět prostřednictví m KÚPK kontrolu už ití  ú č elové  finanč ní
dotace dle pří sluš ných ustanovení  zákona o finanč ní  kontrole.

V pří padě, ž e Pří jemcem dotace je obec, Pří jemce prohlaš uje, ž e přijetí  dotace
dle té to smlouvy bylo schváleno pří sluš ným orgánem obce.

V!.

Dle ust. § 164 odst. 2 správní ho řádu platí , je-li veřejnoprávní  smtouva
podepsána Poskytovatelem a následně zaslána k podpisu Pří jemci, je smlouva
uzavřena dnem doruč ení  zpět poskytovateli. v pří padě, kdy je smlouva
uzaví rána za pří tomnosti Poskytovatele i Pří jemce, nabývá platnosti dnem
podpisu obou smluvní ch stran.

Smlouva nab5ivá ú č innosti nejdří ve dnem uzavření dle odst. 1 tohoto č lánku.

Poskytovatel je oprávněn smlouvu vypovědět z dů vodů  stanovených touto
smlouvou a dále v pří padě, kdy Pří jemce poruš í  smluvní  povinnost z té to
smlouvy vyplývají cí  č i.nedodž í  podmí nku danou Pravidly. Pří jemce je oprávněn
a zároveň povinen srnlouvu vypovědět, rozhodne-li se po uzavření  té to smlouvy
odstoupit od realizace projektu. Výpověd' musí  mí t pí semnou formu a běh
výpovědní  lhŮty č iní  15 dnů  ode dne doruč ení  pí semné  rnýpovědi druhé  straně.

Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech. Kaž dá ze smluvní ch stran obdž í
jedno vyhotoven í  smlouvy.

Změny a doplňky k té to smlouvě lze prové st pouze po vzájemné m odsouhlasení
smluvní ch stran, a to pí semně, s č í selně označ enými dodatky, podepsanými
oběma smluvní mi stranami.

Smluvní  strany prohlaš ují , ž e tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé
a svobodné  vŮle prosté  omylu a donucení , nikoli v tí sni, ž e smlouva není
zdánlivým právní m jednání m, ž e obě smluvní  strany souhlasí  s celým její m
obsahem.

2,

3.

4,

5.

6.
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7. Pokud některé  ustanovení  té to smlouvy je nebo se stane neplatným nebo
nevynutitelným, ostatní  ustanovení  té to smlouvy zů stávají  platná a vynutitelná,
Toto neplatné  nebo nevynutitelné  ustanovení  bude bez zbýeč ných odkladů
nahrazeno novým platným a vynutitelným ustanovení m, které  svým obsahem
a smyslem nejlé pe odpoví dá obsahu a smyslu pů vodní ho ustanovení .

an" ,?.?.; .?....2ď22 v plzni on" . ? 9,: ,!| ] ,,?Y!.?,,,,,

Pří jemce: Poskytovatel:

pavel Bambásek
starosta obce

č .i.: rr-ž rrc322l22

Za správnost:  Vedoucí  odbor,/ )
Kompetence na záHadě:/ "seni ZPK č . 7 g0l22

na pro oblast
í a zemědělství

Poč et listů :  4 Poč et výtisku: 2 Č islo výtisku:

Právní k:  , Datum: 25,7.20,.

a
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