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Zak|ádací smtouva obecně prospěšné spo|ečnosti Statek Vlčkovice, o.p.s.

'Zak|adate|é:

Bc. Jan Počepický, DiS.

r. č.830128/0031

trva|ého pórytu' V|čkovice t,257 03 Jankov

a

Jan čanda

r.č.8t,]:o2713666

trvalého pobytu: PetřÍkov 358, 561 51 Letohrad

jako zak|adate|é obecně prospěšné společnosti níže uvedeného dne, měsíce a

roku v souladu se zákonem č,89I2oI2 Sb., kteným se zrušil zákon č. 248/1995 sb.,

o obecně prospěšných spolďnostech upravili znění zak|ádací sm|ouvy zL4. 4.

2008.

čt. t.

Název a síd|o spo|ečnosti

1. Název zní: Statek V|čkovice, o.p.s. (dá|e jen .'společnost'')

2. Síd|o společnosti: V|čkovice t,257 03 pošta Jankov

a
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čt. tt.

Doba trvání společnosti

Spo|ečnost se zak|ádá na dobu neurčitou a vzniká dnem zápisu do rejstříku obecně

prospěšných spo|ečností.

čl. nl'

}||avní činnost

Společnost bude poskytovat ryto obecně prospěšné s|užby:

a) Důstojné a zrr'ýhodněné byd|ení osobám v nepříznivé sociální situaci

b) Záchranu kulturního dědicwí

c) Rozvoj venkova a agroturistiku

d} Koordinace dobrovo|níků

Ad a|

Cí|em této h|avní činnosti ie vywořit a umožnit důstojné a zv'ýhodněné bydlení

osobám, keré se ocit|y v nepříznivé sociá|ní situaci (osoby žijící v nedůstojných

podmínkách a sociá|ně znevýhodňujícím prostředí, osoby s nízkými příjmy atd.).

Součástí této činnosti je:

. zvýhodněné nájemné

. nárok na bezp|atné zá]<ladní sociální poradenství

Úř€tt*ta|rstť|tsviclř"*?
tťUt'wst*tgt({l6hoťř s;ca
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- podpor těchto osob v získávání a upevňování pracovních návyků pro jejich snazší

up|atnění na otevřeném trhu práce formou pracovní terapie

. podporu sociá|ního zač]eňování těchto osob a eliminace rizika sociá|ního

vy|oučení

Ad b)

Cílem s|užby záchrana ku]turního dědictví je zachránit a obnovit kulturní dědictví v

areálu zámečku VÍčkovice č.p.1. Jedná se zejména o budovu býva|ého zámečku a

jeho přileh|ého parku, které jsou na seznamu kulturních památek.

Ad c)

Cílem služby rozvoj venkova a agroturistika je vytvořit v obci Vlčkovice a jejím

oko|í bohatšíinfrastrukturu a zrnýšit kvalitu života na venkově. Zároveň bude cílem

vytvoření nov'ých pracovních míst. Dá|e je cílem vytvořit ve V|čkovicích turisticky

atraktivní destinaci, kde bude moci veřejnost najít zrenovované ku|turní památky

a farmu.

Ad d)

Koordinace dobrovo|níků je činností, která probíhá na třech úrovních:

1. koordinace dobrovo|níků při záchraně kulturního dědictví ve Vlčkovicích



2.

je činností, která má za minimá|ních finančních nák|adů pomoci při

opravách venkovních i vnitřních prostor, při kterých není zapotřebí

odborných zásahů

Koordinace dobrovo|níků při provozování ved|ejší doplňkové činnosti

uvedené v čt. tv. odstavec a)

Koordinace dobrovo|níků při činnosti uvedené v č|. ttl' H|avní činnost

odstavec a), a to při vykonávání neodborných stavebních pracích či

psychosociá|ní podpory obyvatelům nnÍhodněného bydlení'

čt. tv.

Vedlejší dop|ňková činnost

a) Provozování kulturních, kulturně vzdě|ávacích a zábavních zařízení, pořádání

ku|turních produkcí, zábav, vrýstav, veletrhů, přeh|ídek, prodejních a obdobných

akcí

b) Velkoobchod a maloobchod

c} Hostinská činnost

d) Pronájem a půjčovánívěcí movitých

Ad a)

Provozování této činnosti má za cí| zrnýraznit Statek V|čkovice, o.p.s. a osadu

V|čkovice s kulturním dědicWím, a to pořádáním rozmanítých kulturních akcí

(hudebně.divade|ních festiva|ů, workshopů, benefičních akcí, uýstav a

3.



vzdě|ávacích seminářů). Případný výtěžek z těchto akcí bude použit na zkva|itnění
činnostíuvedených v Čt. ttt' Hlavní činnost.

Ad b)

činnosti spojené s nákupem a prodejem zboží za účelem jeho da|šího prodeje k
další podnikate|ské činnosti (ve|koobchod) a činnosti spojené s nákupem a
prodejem zboží za úče|em jeho prodeje přímému spotřebite|i a prodej tohoto
zboží (maIoobchod).

Ad c)

Hostinská činnost bude využívána při provozování vo|né živnosti (provozování

ku|turních, kulturně vzdě|ávacích a zábavních zařízení, pořádání ku|turních
produkcí, zábav, vlýstav, veletrhů, přeh|ídek, prodejních a obdobných akcí) a také
při budoucím provozu penzionu v budově zámečku ve V|čkovicích, ktený by měl
turisticky zvidite|nit |oka|itu české Sibiře a uýznamně se podí|et na plnění bodu c}
Článku ltt.

Ad dl

Tato činnost bude provozována vsou|adu svolnou živností č. 59 uvedenou
v pří|oze č. 4 k zákonu č.455/1991 Sb dte 5 25 odst. 1 a 2.

Druh obecně prospěšných s|užeb |re měnit rozhodnutím správní rady, bude-|i to
vhodné pro p|nění poslání, ke kterému ie spo|ďnost zřízena. Změnou se pro
tento úče| rozumí rozšření rozsahu s|užeb, jeho zúžení a nebo záměna jednoho

druhu s|užby za iiný.
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čl. v.

Podmínky poskytování s|užeb

1. Pos|rytování důstojného a zvýhodněného bydlení bude určeno zejména osobám

ze Středočeského kraje vaktuá|ní bytové nouzi, kterým z různých důvodů chybí

kompetence k udržení dlouhodobého nájemního byd|ení či jsou na trhu

s bydlením diskriminování.

2. Záchrana a obnova kulturního dědictví v areá|u zámečku ve Vlčkovicích se bude

uskutečňovat na základě nájemní smlouvy mezi o.P.S a v|astníky těchto

nemovitostí.

3. S|užby rozvoj venkova a agroturistika budou koncipovány na zák|adě konsensu s
územním p|ánováním obce s rozšířenou působností a rozvojem mikroregionu a

vytváření nových pracovních míst se bude řídit aktuá|ním zákonem č,. 26212006

sb.

4. Podmínkou koordinace dobrovo|níků je, že tato činnost bude vykonávána

dobrovo|níky bezplatně, a to pouze za ubytování a stravu.

5. Podmínkou pořádání kulturních, kulturně vzdělávacích činností je, že Statek

Vlčkovice, o.p.s. se bude snažit podporovat při srných aktivitách podobné nestatní

neziskové organizace, a to např. možností prodeje rnýrobků, uystoupením těchto

organizací se suým kulturním představením apod'

5. Podmínkou činnosti ve|koobchod a maloobchod je, že příjem z prodeje bude
použit na z|epšení kva|ity činností uvedených v Č|.llt. Hlavní činnost'

7. 7droje financování jednotlivrých obecně prospěšných služeb poskytovaných

spoIečnostíjsou:

- příjaté dary a dědictví, příspěvky od sponzorů, a to i zahraničních
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- dotace ze státhího rozpo&u, z rozpočtu ze státních fondů, fondů a programů a

konkrétních dotačních titu|ů Evropské unie a z rozpočtů obcí nebo jiných

územních

orgánů

. v|astnífondy

. zisk z dop|ňkových podnikate|ských činností

- veřejné sbírky

čt. vt

Přih|ášení k princ|pu sociálního podnikání

a) organizace se přih|ašuje k principům sociálního podnikání v nás|ďu|ícím:

. uplatňuje demokratické rozhodování uvnitř podniku

- je za|ožen na základě veřejné potřeby

. poskytuje alespoň minimální podíl placené práce

- ap|ikuje inovativní přístupy a techno|ogie

. zoh|edňuje environmentá|ní aspekty své činnosti

Úř#$t'*t*|tvt{*sv**'cv,
táÍwvťst*t*k'ďttl(&vffi * "se
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b} podmínky sociá|ního podnikání:

- 4o Yo zaměstnanců z ce|kového počtu zaměstnanců sociá|ního podniku musí

pocházet z cílorných skupin . započítávají se úvazky, přičemž minimá|ní uýše

úvazku (pracovní sm|ouva, dohoda o pracovní činnosti) na 1 zaměstnance z cílové

skupiny je O2.

- zisk z účasti na trhu je převážně použit na rozvoj sociálního podnikání (např.

zvyšování kva]ifikace zaměstnanců, pořizování novných technologií, zavádění

norných služeb, produktů a či p|nění obecně prospěšných cí|ů organizace}

. podnik je orientován regioná|ně, chce uspokojit místní potřeby a přispívá

k místnímu rozvoji

čl.vtt.

orgány spo|ečnosti jsou:

a)ředitel

b) správní rada

c) dozorčí rada

čl.vtlt.

Ředitel

Ředite| je statutárním orgánem obecně prospěšné společnosti, jenŽ

řídíčinnost obecně prospěšné spo|ečnosti a jedná jejím jménem'

Ředitele jmenuje a odvolává správní rada a je jí přímo podřízený.

1.
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3. Ředite|em nemůže být členem spráVní rady, ani dozorčí rady, je však

opráVněn se zúčastnit jednání spráVní rady a dozorčí rady s hlasem

poradním.

4. Ředitel vykonává funkci ve sm|uvním poměru a je povinen vykonávat

svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčen|ivost o

důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo

způsobit obecně prospěšné spo|ečnosti škodu.

5. Úkony týkající se vztahu ředitele k obecně prospěšné spo|ečnosti činí

správní rada.

6. Ředite| řídí veškerou činnost společnosti s uýjimkou těch činností,

které jsou zákonem, zak|ádací |istinou nebo statutem svěřeny do

výlučné působnosti právní rady.

7, Ředítelzejména:

a) odpovídá za podávání žádostí o granty a dotace

b) jedná s dárci a sponzory

c) efektivně realizuje rozhodnutí správní rady

d) podílí se na formulaci střednědobé a dlouhodobé strategie společnosti

e)jedná jménem spo|ečnosti v pracovně - právních Vztazích

f| zak|ádá a uzavírá bankovní účty

čt' tx.

Správní rada
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1. Správní rada má 3 členy.

2. Správní rada je jmenována zak|adate|i.

3; Funkčníobdobí č|ena správní rady je tří|eté.

+. Členy správní rady jsou:

č|en správní rady Jakub Roun

r.ě.84llt4lo0t2

trvalý pobyt: Podska|ská L8lL9a8, Praha 2, 128 00

č|en správní rady Bc. Pave| Kap|an, DiS.

r.č.79o4tLF7aL

trva|ý pobyt Rudník 351, 543 72 Rudník

člen správní rady Bc. Da|ibor Hála, DiS.

r,č.87a725lo222

trvalý pobyt: K podjezdu L6a8l1L, Praha 4, 140 00

\B- 
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5. Pokud po uplynutí funkčního období není člen správní rady odvolán, nebo

neodstoupí, je možné tuto funkci zastávat opakovaně. Funkce člena správní rady

je nes|učitelná s funkcíředitele nebo č|ena dozorčí rady společnosti.

5' Správní rada vo|í předsedu z řad sv'ých členů. Předseda svolává a řídí zasedání

správní rady. Vo|ební období předsedy správní rady je třÍ|eté. Pokud po uplynutí

funkčního období nenípředseda správní rady odvo|án, nebo neodstoupí, je možné

tuto funkci zastávat opakovaně.

7. Správní rada rozhoduje o věcech svěřených jí do působnosti podle $ 409 zákona

89/20L2 Sb' a na základě zákona 24811995 5b., ktený se s nove|ou občanského

zákoníku zruši|, zejména:

Vydává předchozí souhlas písemnou formou k právnímu úkonu, kterým obecně

prospěšná spo|ečnost

a) nabývá, zcizuje nebo zatěžuje nemovitou věc,

b) nabývá nebo zcizuje movitou věc, zřizuje věcné břemeno nebo předkupní právo

u movité věci, jejíž cena je vyšší než hodnota veřejné zakázky ma|ého rozsahu

pod|e zákona upravujícího veřejné zakázky

c) nabrÍvá nebo zcizuje autorská práva nebo průmyslová práva,

d) zakládá jinou právnickou osobu a vk|ádá peněžitý nebo nepeněžitý majetek do

této právnické osoby

Správní rada schvaluie

a} rozpočet obecně prospěšné spoIečnosti,



b) řádnou a mimořádnou účetní závěrku a rnýroční zprávu obecně prospěšné

společnosti,

c) předměty obecně prospěšných s|užeb a doplňkových činností společnosti

Správní rada rozhoduie o

a) zrušení obecně prospěšné společnosti, a v případě a o určení obecně prospěšné

spo|ečnosti, na kterou se převede likvidační zůstatek,

b) přechodu práv a povinností zak|adatele stanovených tímto zákonem na jinou

osobu, zanikne.|i jediný zakladate| bez právního nástupce nebo zemře.li jediný

zakladatel a nestanoví-|i zak|ádací |istina jinak.

c) koncepci akcí zajišťovaných spo|ečností

d) změnách v rozsahu a podmínkách s|uŽeb poskytovaných společností

e) termínu zveřejnění rnýroční zprávy, ktený nesmí být delší 31.05.

f) ceníku služeb

g) změně zakládací smlouvy

Správní rada může vydat statut obecně prospěšné spo|ďnosti, který upravuje

podrobnosti jeií činnosti; správní rada schvaluje změnu statutu obecně

prospěšné společnosti.

Jmenuje a odvo!ává ředite|e spo|ečnosti

8. Správní rada je svolávána nejméně čtyřikrát ročně. Správní rada je povinna

uvědomit o termínu a programu svého jednání dozorčí radu a ředite|e. Pozvánka



na jednánísprávní rady musí b'ýt doručena ředite|i a členům dozorčí rady nejméně

10 dní přede dnem jednání správní rady, které je pozvánkou svoláváno.

9. Správní rada rozhoduje o změně zakládací sm|ouvy, o zrušení společnosti a o

společnosti, které bude nabídnut |ikvidační zůstatek, všemi členy správní rady. V

ostatních věcech rozhoduje nadpoloviční většinou všech členů.

10. Schůze správní rady je usnášeníschopná, je.|i přítomna nadpoloviční většina

členů. V případě nerozhodného výsledku rozhoduje hlas předsedy správní rady, v

případě jeho nepřítomnosti hlas předsedajícího správní radě.

11. č|enswí ve správní radě zaniká:

- uplynutím funkčního období,

- úmrtím,

. odstoupením

- odvoláním

Zak|adatelé odvolají člena správní rady, přestane-|i tento č|en splňovat podmínky

pro č|enství ve správní radě podle 5 10 odst. 3, nebo porušil -li závažným

způsobem nebo opakovaně tento zákon, zak|ádací |istinu, nebo statut.

č|en SR může b'ýt odvolán z důvodu, Že nep|ni| svou funkci s péčí řádného

hospodáře a nezachova| mlčen|ivost o důvěrných informacích a skutečnostech,

jejichž prozrazení by moh|o způsobit obecně prospěšné spo|ečnosti škodu'

V případě pochybností, zda č|en správní rady jedna| s péčí řádného hospodáře,

musí tento člen správní rady prokáza! že s péčí řádného hospodáře jednal. Ti

členové správní rady, kteří společným jednáním způsobi|i obecně prospěšné

spo|ečnosti porušením povinností při uýkonu funkce škodu, odpovídají za tuto

škodu spo|ečně a nerozdílně.
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Na uvo|něná místa členů správní rady jsou nejpozději do 60 dnů jmenováni noví

č|enové. Po marném uplynutí této lhůty jmenují zakladatelé nové č|eny správní

rady na návrh člena správní rady nebo na návrh dozorčí rady.

Ó. x.

Jednání jménem společnosti

1. Jménem spo|ečnostijedná navenek v plném rozsahu ředitel

2. Spo|ečnost může zastupovat č|en správní rady nebo jiná osoba, a to na základě

plné moc udělené ředite|em spo|ečnosti

3. K písemným právním úkonům je nutno k názvu spo|ečnosti připojit razítko a

podpis jednajícího

čt. xl.

Dozorčí rada

1. Dozorčí rada je kontro|ním orgánem spo|ečnosti.

2. Dozorčí rada má 3 č|eny.

3. Pokud po up|ynutí funkčního období není člen dozorčí rady odvo|án, nebo

neodstoupl je možné tuto funkci zastávat opakovaně. Funkce člena dozorčí rady

je nes|učite|ná s funkcí ředite|e nebo č|ena správní rady spo|ečnosti.

4. Dozorčí radu jmenují zakladatelé.
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5. členové dozorčí rady vo|í ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání

dozorčí rady. Způsob ustanovení a č|enství v dozorčí radě je obdobný ustanovení o

správní radě.

6. Č|eny dozorčí rady jsou:

člen dozorčí rady |ng. Jana čandová

r. č. 835301 /3669

trva|ý pobyt: Petříkov 358, Letohrad 561051

č|en dozorčí rady |ng. lva Brabcová

r. č.645821/0275

trva|ý pobyt: Vítěž č,. t,264 01Sed|čany

č|en dozorčí rady Mgr. Tereza Chme|íková Pďepickrá

r. č,.79550L|oL07

trvalý pobyt: M|ádežnick á L47 / |v, Jindřichův Hradec 377at

7.Dozorčí radaz

a) přezkoumává řádnou a mimořádnou účetní závěrku a v'ýroční zprávu obecně

prospěšné spo|ečnosti
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b) a|espoň jednou ročně předkládá řediteli a správní radě zprávu o v'ýsledcích své

kontro|ní činnosti

c) doh|íží na dodržování zákonů, zak|adatelské listíny a statutu při činnosti

spoIečnosti

8. Dozorčí rada je oprávněna

a} nah|ížet do účetních knih a jiných dok|adů a kontro|ovat v nich obsažené údaje

b) svo|ávat mimořádná zasedání správní rady, pokud tak Wžadují zájmy

společnosti

c} podávat správní radě návrh na odvo|ání ředitele

9. členové dozorčí rady jsou oprávněni účastnit se všech zasedání správní rady, a

pokud si přejí, mohou se vyjádřit k jakémuko|iv bodu, avšak nemají právo

hlasovat.

10. Dozorčí rada informuje ředite|e a správní radu o každém zjÍštěném porušení

zákona nebo ustanovení této zak|adate|ské sm|ouvy nebo statutu společnosti, o

jakýchkoli nehospodárných postupech a jiných nedostatcích v činnosti společnosti.

Dozorčí rada je oprávněna stanovit ředite|i, nebo správní radě lhůtu k zjednání

nápravy. Není-|i náprava zjednána, dozorčí rada neprodleně informuje o zjištěných

nedostatcích zakladateIe.

čt. xtl.

odměny č|enů správní a dozorčí rady a ředite|e společnosti
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1. Členům spráVní rady a ředite|i lze za jejich výkon funkce Vyp|ácet odměny

2. o V'ýši a stanovení odměn č|enů dozorčí rady a ředitele rozhoduje správní rada

3. o Výši a stanovení odměn správní rady rozhodují zak|adatelé společnosti

čt. xlll.

Vklad zak|adate|ů

1. Zakladate|é vkládají do spo|ečnostivk|ad takto:

. Jan Počepický 500 Kč

-Jan Čanda 5oo Kč

2. Vklad zak|adate|é složiIi k rukám správce vkladu pana Bc. Jana Počepického DiS.,

r, č'.830L28/0031. Správce vk|adu převede s|ožené prostředky na účet spo|ečnosti

do 15 dnů po jejím vzniku'

čl. xlv.

Výrďní zpráva

1. Společnost sestavuje a zveřejňuje výroční zprávu o své činnosti a hospodaření v

době stanovené správní radou, a|e nejpozději šest měsíců od skončení

s|edovaného oMobí, kteďm je kalendářní rok. Prvnízprávu zveřejní nejpozději 18

měsíců po vzniku spo|ečnosti. Výroční zprávu schva|uje správní rada. Zároveň musí



být Wroční zpráva do šesti měsíců od skončení kalendářního roku zas|ány na

přís|ušný soud.

2. Výroční zprávy budou k dispozici na weborných stránkách společnosti, nejpozději

do 31.05. Výroční zpráva je uchovávána v elektronické podobě a ve sbírce lístin a

uložena v sou|adu se zákonem do sbírky listin rejstříkového soudu.

3. Výroční zpráva informuje:

a) o všech činnostech uskutečněných v účetním období v rámci obecně

prospěšných s|užeb a dop|ňkových činností a jejich zhodnocení,

b) lídských zdrojích,

c) výnosech v č|enění pod|e zdrojů,

d} vývoji a stavu fondů obecně prospěšné spo|ečnosti k rozvahovému dnu,

e) stavu majetku a závazků obecně prospěšné společnosti k rozvahovému dni a o

jejich struktuře,

f) celkovém objemu nák|adů v členění na náklady vyna|ožené pro p|nění obecně

prospěšných s|užeb, pro plnění doplňkových činností a na vlastní činnost obecně

prospěšné společnosti, včetně rnýše nák|adů na mzdu ředite|e a na odměny č|enů

správní rady a č|enů dozorčí rady,

g) změně zakládací |istiny a změně ve složení správní rady a dozorčí rady a o

změně osoby ředitele, k nimž doš|o v průběhu účetního období.

čt. w.

Zrušení společnosti



1. Společnost zaniká dnem jejího rnýmazu z rejstříku obecně prospěšných

společností.

2. Společnost dále zaniká:

- dnem uvedeným v rozhodnutí správní rady o zrušení společnosti

- s|oučením, splynutím s jinou obecně prospěšnou společností nebo rozdě|ením na

dvě či více obecně prospěšných společností

. dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení spo|ečnosti, jinak dnem, kdy toto

rozhodnutí nabude právní moci.

3. V případě zrušení spo|ečnosti rozhodnutím správní rady bude likvidační

zůstatek společnosti převeden na jinou obecně prospěšnou společnost, nebo na

obec, v níž obecně prospěšná spo|ečnost síd|í pod|e rozhodnutí správní rady.

čt. nn.

Závěrďná ustanovení

1. NestanovÍ-|i tato zak|ádací sm|ouva jinak, řídí se právní vztahy spo|ečnosti

zákonem č.&glzotz Sb a jím zrušeného zákona 24811995 sb.

2. Tato sm|ouva je vyhotovena Ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden bude

přiložen k žádosti o změnu zápisu společnosti v rejstříku obecně prospěšných

spo|ečností (současně se předává soudu na CD ve formátu PDF), dva obdrží

zak|adatelé a jeden bude založen v dokumentaci společnosti.



Ve Vlčkovicích dne 10.04,20í"L5

Podpisy zak|adate|ů:

- l
Catr\Cg--

0věřovací-doložka pro Iegai!zaci  Poř.č: sctst .ozg.ooxPod}e ověř 'knihy pbšty: ť..óňi;;

VI as tnoručně podspsa l  :  Jan Čanda
uatum e mlst0 naroeeni: 17. l0. l98l 'Ústí nad or l icí.czAdresa oobytu: Letohrao

Petříkov 358.CI
IYt' ' , i . l iedloř. aoIi. tňiňÍňos f i: 1L4365043,/UDcánsx}' orúkaz l/
Letohrad.dneJ0.05.2ol5 M/|{ejzlarová Leoaa pocJir

'lrjle ověřovací knibv .Í.,.!!...1'-*ú!:!. Ú .. '., . . , ' ,4/ 
l | ,  inázev úia.:ul

'oř. č. leealizace ..1!3ť.!,t..,,.,..,...
|asmrrruěně podepsal| .''ffi,l.ú"

/a- ft,řq".ir;' /{ l.4Ev'j, /ta,lrt /
{neno/r. příimení. dáfum a místo naro/ení žadatele
'??ro'r'.rolrr r, ttrl:,ct-- /
''i.iá. "ii.]í i.;.Jéffi. pobň;'- ̂fu,eFubliky* :- aCresa b#ri&

i;ř.i :+1:r i 1v'pi4:'.; ;l..ll 'r-y

.  '  . .včir1i ' ; ;  ' ' '  l :y

-c,zú,.,/t"

Jan Čanda

9-Pl

I

L. P lt 'c, ,/Z Z Ú4 /
lnrh a číslo dokladil nazÁkJaóě kteréhrl byiv ziišle;lv l.llrti.l.: 'u*l:l'le,;x]:fi:ď;ž,E .lTlj...l 

r .. 1 ?. ?015
JANA ŠenrvÁ

i.r:l á l:ealizacr proveďa
(n,:bo otrsk "ymenovky)



4-


