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SMLU\NÍ STRANY

Objednate!: Mě§to Ústí nad Orlici

Adlesa: Sychrova 16
562 24 t]Sti nad Orlicí

lČ: 00279676
Dta]| CZ002,796,]6
čis1o účtu:

čNB:
Jedna|ici: p. Petr llájek. starosta

(dále jen.,objednatel")

Zhotoýitel EMPEM0NT s.ř.tl.

\e s.]leŤ: .Zelezniirjho ro;:ka l472
757 01 valašské MeZiříčí

tČ: 21'7'72.179
DIČ: CZ27772I79
Číslo účtu, KB:94-2645070267/0100
Jednající: Mgl, Pavel Kuběja. jednatel spo]ečnosti

(dálc jen,,Zhotovi|el')

na stranějedné

na stŤáně dnrhé
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Il,
LC].L \ |ŘLDNlt' l \Nll ol \ \

Předmětenl této slnlou\\ _je zálazek 7hoto\,ite]e pIL]\ésl Iťa]i7aci ploicklrt
..Protipovodňo\ á opatření lněsle L-stí nac] Orljci". tbnnorr dorlálk} a lnontážc
var'ovného a ir'fbrmačního s)slénll ajeho napojcrri do Jealnohého s)slénlu \alL]\Jlli
a inlon]io\,ání a C]()dál,k\ a ]ontáže lokálního rýstlažného s\stónlu (Clál. ien..dilo").
llčclcnl dili _1e zJcpscni s\jIcmtl plr\odňo\'é služb) a ple\erlli\ni protipo\oclňo\t
ochlan}, ,lcdnotlivé složk} dila a požadavk1, na jeho l'uigo\ iini jsou p,,1lsllrr
\ projeklo\,é .l()kumcrltaci. kteráje nedí]nou soUčjsti této slnlou\,\,

l)llo 1udť ,l.,šJťn,,.|l.,p nrq,ln,,qd6^1 nťl]:lcť,l l.,,f.,jll,. ',r.l,. 
j.,,,,l. ".o ..,,,

smloulY.

Dílo zalirnLrje i \.cškeťé stano\ené lkouškr r'vplývrrjící 7 obecně zá\,azných pIá\nich
předpisú. jelro zprovozná]i. od]adění celéh(l s,r stónlu a zaškolcni obslulr1,

Zhotovitel dílo plovede v Lozsal,tu s\é nabídk) a rlalšich tljerlnáni tólo sm]ou\] na
svůj níklad. na s\é nebczp.či a \e Sjetlnane době,

objednatel se 7avazuje posk}tnollt součillnost nc7L]\,t.oLi pro 7]]olovení alílir. řiidně
provcdcné a dokončené dí1o přel,7it a Zaplatj1 sjednirnou cenu,

Dí]o bude rcalizor,áno pouze \ |řípadě. že na tuto akci bude posk)nulir podpola
\,Ťámci olŽP

ltl,
DOBA A MISTO PLNENl

Termín zahájcní realizace díjir plněni zakázk), sc přcdpokládá po obdrženi RozhodnLLli
o posk} hLlti podpolJ, od implenlentačni agentuq objcdnatcli.

Piedpokládanj terrnín zahájení r,ealizace je i,ijen 20l6.

]. Předpokládaný temirr dokončení celého c]íla jc květen 20l7.

Zhotovite] je oprálněn clokončit pláce na di]e i před sjeclnanjnl tcnnincrn doloL)ó.lli
dila a objeclnaLel je por.incn diír,e clokončené dí]o pie\Zíl,

\'íistem realizacc díiaje městtl lJsti nacl Orlicí,

lV,
CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1, Cena za zhotL]vení předměttl sm]our.r. r lozsalru čl, I] tóto slnlouv\ je stanorcnl
dohodou snlluvt'tích suarr na zák]adě ceno\é nabidk\ zhoto\itelc. zp|aco\Jllť nJ
základě projektovó dokut,nentace a čini celken:



Cena bez DPH 5.088.975.- Kč

DPH 1.068.685.- Kč

cena včctně DPII 6.157.660.- Kč

Tat,, c. n. jc lr<'r r.c pi,p,r.t .-l,

2. Obsahem ccnl .jsou veškcré nák]a.]\ zhotovitcie nezb}Lrlé. l( lcalizaci dí]a. \čeLně
r,šech nákladů s plovedenír,t,t dila věcně soLrr iscjicicl,t,

3, Ccnu ul,eclencru vodst, 1tohoto článku.ic možlé překročit porrzc na základě zái<onnc
úpravv vÝšc sazb_v- DP}I. a to od data ítčinn()sti tako\.é Zákollné ťlpra\'v,

4- Objednate] neposk_vtne zhoto\ itcli 7álohu,

5. Smlur.ni strany se dohodl_\.. že piednlět dila 7ťlstá\,á \,j]Llčnýnl vlastllict\,í]n Zholo\ itclc
do dob) převzeti dí]a objednatele1n,

6, Po r ončellí r,calizace dila vJstal,i zhotolile] íá](turrl datiolý cloklac1, Cenrr ,,1ila

uhradi objednatel na záklaclě f'akturl ,jaňol,é]ro doklaclu \,\sta\ené zhot(]\itclcnl
bar' kor,nirl převodenl na ilčel Zhoto\ itclc uvcdení \, Záhla\,í tčto snllou\,\

7. Splatnost íáktur1, daňovól,io doklaLlu.ie stano\:ena na 30 kalencl.irřních dnů ode r.]rle

\,},stavení zboto\'ilelenl a doIUčeni c]o rnista sidla obiednatclc, Pií1o1rorr l'aktrrr.1
daňového dokladu buclc soupis pror,eclených cLodár,ek a slrržeb. Dncnr cloručení 1i]klul\

daňol,ého dokladrr se v poch)bnoslech rozumi nejpcrzději třeti pmco\:ni den
následúící po odcvzdár,tí zásilk1. poště. nenlli pliiliazné přcdání liklur) plo\cdcno
iiným 7pilsobein, I]hradou se loztlni dcn piipsání l'aktulo\anó částk), t]a účel
zhotovitclc,

8, |aktura daňovÝ doklad 7hotovitele ntusí lóInlou a obsahen odpo\idat 7ákonrr o
účetnict\ í a z/iko|u o darri z přidané lrodnot\ a lrlusi ol]sahoYat]

olnačení účetního dokladu a.]cho poiadoré číslo
oť ]l'll\d.lll r drje ,, icor" clc , ( ť,ri D,('
ioe,]l,fiklJl r rdcic zhoLlr rcl< \i<llIc l}|{"

popis obsahu ťrčctniho dokladu
datum \ŤStaveni
datum splalnosti
datunl uskuteč11ění Zdanjtclnébo plnělrí
\,ýši cen] bcz daně celkelll
sazbu daně
\ýši .laně ce]kem 7aokroulrlenou dle přislušných piedpisl'l
cenu cclkem \,četně danč
poclpis oclpovědné osr)b}, 7hoto\ itcle
přilohu - soupis pl,ove.lenÝch praci oceněný podle dohoc]nutóho 7pisobu

9. Zhotovitcl je polinen iádnč ucho\á\,a1 \eškeré originál}.ťlčctlrích dokladů a oliginál)
dalšich .1okumentů sotrviscjicicl,t 5e zJkilzk!,u, lltttnr r],,k Jd\ blLdllu Ltcho\án)
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1,

způsobem u\.e.leným v Zákoně č.5ó3/1991 sb, o ťičetrrictvi. \e Znění pozdqjších
přcdpisů. po dobu 10let,

FORMA SPOLUPRÁCE

objednatel .jc polinen posk}t()\,at Zhotoviteli \cškcror1 součinIost. ktelorL po nělli lze
rozurnně požadovat. Zeiména je povinen Umožlit Zhoto\itcli 7iskat q podklad)
ir inlbťl'tlace nlltné ke Zhotovcrlí díla.

VL
ODPOVĚDNOST ZA VADY

Zhotovitel Zodpovidá za to. že tlí1o bucle ploYedeno d]e projekL()\é dokulncntacc a \c
sjednanén rozsahu uvedenénr r,čl, Il, tóto sn oult,. že plovedení díla bucle odpor ídat
\,šem technickýn piedpisůnl. ktelé maií 7á\,azný chal.aktel, Ziiro\,eli se Za\azliť, .c
pro Zhot()veni díla budou použit], \,ýhladně matcriál!.. tcchnologi. a pl,aco\ ni postuF).
kleré \,},plý\,aji Z plojekto\é dokunlenldce. z technicliých norcm a .isou Zahí]]ut\
\ ťť|l.,\. -: \rdcc - pr,,jek,or. J. k rr < rt r.:,

Zhotovite] 7o(lpo\ídá Za vad},. ktcró má dilo v dobč jeho pieclíni objednale]i a dá]e Za
virdy. které s. vvsk},tlJ,na díle \ zárllčni době,

Zhotovite] neodpovidá za r,ad},. které b,l]},zpilsobené ch)bnýIti po.]klad} přcdan!nlj
objednatelen a zhot()vitel arri pt'i vlnaložení \,eškelé odbořtié péče nelnohl tut()

nevhodnosl Zjislit. nebo přcs píscmnó upo7on]ění zholo\'itele l]a neYhodnost podk]adL|
a poklnú objcclnatel písemným sdělenim 1I\ al na.jcjich použiti,

vll.
ZÁRUKA. ZA DÍLO

Zfuučni doba na pie.lmět dila.]c 60 mě§ícú ocle dtre přer,zetí objednalelen, Po ltllc)
dobu odpoviclá zhotolilel za to. že r]ilo m/t \,lastnosti Llstanovenó 7áva7n\l]lL
techlickými nonnamj a obeciě plalnjmi předpis],,,

Zfu,učni t|oba na zál()Iro\.aci 7droic.ic 24 mčsícil otlc dne př.l,zeti objednatelenr.

], Prár,a a povinnosti sn u\ních slfan Zvad c]ila se řídi ustanovcnim § ]ó]5 a 1]áSl.

občinskéIro zákoníku,

4, Objednatel je pol,inen v.td}, píscmnč r,eklamovat u zl,totovilele bez zb}tečného odkLadLl
po jejich Zjišlění, oznámení (r,ckJanraci) odcšl. na adresu Zl]o1o!ilele u\edellou
\, čláŇu i. této smlou\_,-, V reklamaci musí být vadJ, popsárr), lcbo u\,ecleno jak s!-

plojevuji. Dále v rek]amaci objednalel uvede. jaliýn' zprisoben' požirdtlje sjedrlal
nápra\.Ll,

Objedlratel.je oprá\,nčn požadovat:
- oclstlanění \ad}1 dodárrírn nálrraclního plnění(Ll \.ad nateliálú. zařiZovacíclr

picdrrrětú. apod,)
- odstlančni vad"v oprar ou..je,li l ada ,lprar,itelná
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8. Zá!ční cloba se procllužuje o dobu. o kterou b1l př.íušcn plo\:oz zdL-l\odu
rcklanace \ad], C]íla,

9, PIo t}, části díla, kieré b),l_v v dilslccLku oplá\,něné leklamace obje.lnaiclc
Zholo\itelem oplaven}. běží Zárllčllí Ihůta opčto\!č ocl počátku ode dne ploredeni
rekla ačni opraw.

]0. Zhoto\.itcl se ZavazLrje po dohoclč s objcdnatelen zajistit také pozáruční scrr is .r to
včetně pravidelnýclr zkoušeli a rer,iznich prohlídek (d]e pro\áděciclr přeclpisil zirk,
č,239,]]000 sb, o IZS), Revizrri zkoLršk| a pl,ohlidk}, lrudou Lrkončen) Ic\iZnl
zprál,ou_ pokud objednilel ploie\,í \,ů]i takovou dohodu uzil\iít,

11, Sn]LL\ní \,ztah! otrietlnatele a ZholoVi|ele pro pro\,ádčni prar,ldelných zkorršek
a levi7ních prohlidek v po7ár-učnín] r,ežimu budou řešen\ samostatnori sc.\lsnL
smlouvolj. o odstranění rek]amovanó rad1, sepíše ZhotoYite] ploloko]. \ e kLclcnl
objednatel potl,|di odstranění !ad\ nebo urcdc dťrvod1" pt,,.l ktelé odn]í|ii opla\ tl
pie\,Zí1,

VllL
ODEVZDÁNÍ A PŘEVZET1 DiLA

1, Dí1o je pt,ovcdcno dnenr iádrrého clokrlrrčení a .]cho přcclínirn
a přcvzctín. ke kterému 7hotovite1 píscmně \},ZYe objeC]natele a objednat.] potlrdi
rrť\,/ťl r.l ,/i(l_Je p:ill, :,.,| ,. i /c1l,

2. o piedárrí a přcvzeti bude v\hotoven Zápis. ktcrÝ 7]]íacuie Zhoto\ile],

- přiměřenou slevu Ze sjednané ccn}.
Objcalnatelje oprávnčn v!,bral si lei lpilsob. kt.rý mu Dcjjépe \,},ho\ Llje,

Zhotovite1 se zavazuje zalrájit pl,iice na ods1l,aněni ladY ncprodlerrě pcl uplaLncni
oprár,nčnó r,eklirnrace objcdnatclen. nejpozději \,šak .l() 5 praco\,ních dnil c)d

doručeni rcklanace Zhot()\,itc]i. V připadě. že vada bIirni Irovozu. 7ah.t]í
Zhotovitel pláce na odstlaněllí \,ad),ncjpozději do ,18 lrod od riahlášeni rad).,

Olr.jednalel je pol,incl] umožit Zho1o\ iteli \ ad\ odstranit, ,

Pokud zhotoYitel neodstraní iádně nahlášeié.lady díla. rra které sc \7tahq]c Záťuka
ncjpozději do 30 dnii. má ob.jcdnatc1 plá\,o dál \adv odstl,anit tictí osoblr ni]
nák]adr, zl,totovitele,

IX,
ZDRžENí" PŘERU§p1.1j pp,q6j 4 yYšší MoC

Po dobu pielušení pricí \ .lťlsledku ploclleni objeclrratele s posk\tllutinl
součinnosti. bualc Zhotovite] Za ú]Ťadu \)koná\,al nezb\lné ZabezpečoVaci plJLť
podle pokllů objcdnatele na oclťanu do sucl Fro\ edených prací pied poškozetlínl.

Jestliže přelušení plací r, dúslccLku prodlcni objcdnat.le s posk!,hulin] Součin1105U
butle t ,al déle než ]5 dni a pokucl \.tóto lhiltč neL]udc sjcdnána 7mčna smlou\,\.



,1,

,1,

),

l.

2,

]-

5. \r připadě nedodržcní telmínťl spo]upůsobeni objcdnatc]e se běh sltl]uViích po](uL
jdoucich ktiži zhotol,itele pierrršu.je o dobrl ncdodržcnj t.mliiú spolupúsobeni
objednatcle.

má Zhoto\.ite] právo od sm]oLl\v odstoupit, Ob.jedD.lte] \ t(rll piipadě pie\ezlnc
dosud ploledenou část dila a \ěci piiplilvcnó kc Zhoto\ení díla a převzatou ča-.I
díla zaplatí do sjednarró 1hirti,.

Žádná smlurní slrana ncbude druhé sllaně odpo\,č.lná za 
^lí1.\ 

a škoc1} rznikló
v důslcclku r,yšší nroci. _/a okolnosti charakteru \\,šši nloci se po\ažuji: \11Ika.
přírodni polrrom},. gencrálni stí\,k}, apod,

PodnríIrkou pro r,,vvirrění za náslcdkl zpusobené rýše rrreclenými událostrni 1e
skulečnost. žc t}to události bezprostřeclnč zn.možnilY čísleč11é nebo úplné splnťnl
této smiou\,),. Stran), obnoví p]něni sl ýclr por.inností ihnec1. jakmile pcrminorr r lit 1

či příčinl, těchlo okolnosti.

X.
ZAJlŠliNLlA\ AlKt

ZhotovitcI sc zar'azrrje. že v připadč ncclodržení temlillu dokončcní dila dle článktl
IIi. 1é1() smlou\Ť. uhradi snlluvní pokutu \,e rýši 0.05 9i z cell(o\,ó smlrt\tí cr-n\
díla Za kažCiÝ dctl plod]ení,

Objcdnatel se zava7ujc při neuhrrzení táktury. daňol,óho dok]adu \ lelnlintl
ur.ecienóm v člátrkrr IV, tóto sn]lou\,} k por irrnosli uhladit slnlul,ní úIok Z plod]cnl
,"e výši ().05 'ló z dlrržrré částk} s I)PI] Za každý delr plocllcni, Ob.jednatel rrenr
y prodlení. pokrrd neobdržel C]otační prostřeclk!, od iniplenrentačni agcnturl.

Zhotor,itel se 7.a\a7j]je. že l,připadě nccloclržení temrírrrr z..rhájer'í prací na
odstťaněni Yird},dle článku Vll. odsta\ce 7,5, této snllorrv_r " rrhra.lí smlu\Di pokUtLl
ve l1:ši 0.05 llo z celkové smluvni ccnl cLila za kúclý den ploclleni,

Podk]adem pro uhrazeií smlLl\ní pokut\ popř. stilulního úr,okrr z prrxllcni .]e
t'aktura c]arior,ý doklad. na záklac]ě které bud. \,},účtoYrin počel drlů prodlenl.
popi, bucle o(]káZáno na ustano\eni snlou\.\ o dilo. Zc kterého \)p]ý\/l přislušllť
prá\,o sankce a dlrlc bude Zde uvedena požadovaná \,ýše snliu\,]]i pokul) nebo
smluvního íLroku z prodlcni. Stlan__Y se dohodl},. že Splatnost tčchto lirkrur .lš
1,1 dnú,

XI.
ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

Sm]uvní stl.an},se dohodl}. žc od tčto srllour,1, Ize odstoupit porrze
které stanoví tato smlouva nebo zákon,

Zhoto\ilel tílnto prohlašuje. že udělqje zr,láštní pLnou lnoc lomášovi
svén,]u zastllpo\,ání vc l,čcecl] technických. clále pak k.jednárrí
montážnich a s\,émll zastupováni při ]cdoání s piísllLšilmi úiird} ir
jcjichž potieba v""-\,slane \ sollvislosti s plor,ádčrrinr dila.

l piípaclecIl.

volkoli kc
\c \čcech
iDslilUccnli.
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Snlluvni stlanv se clohodl1. že nebezpeči škod!,na Zhoto\eném clilc přcchází ze
zhotovitcle na objednatelc d|em piedání dí]a,

Ná\,rh) dodatků a Změn\ l( tóto snrlou,"ě budou p|or,lrdčrll.pisenmě, SrlrlLrrni
stl,an) se zavazují \,iádiil ke 7rnčnárn pisemDě re lhirtč do 3 dnit od obrlr.žcrli
pisenmého návťhu Zněn\, Pokud sc k nár,rhu zněn\ \ této lhiitč nc\,\jiidii. nlii 5e
Za to. že se znčnou nescruh]asÍ, Po tuto dobu ie nii\.rhenl zalázána podár,a]lel
strana,

./hotor,itel je povirTen 7provoznil \}silaci a řidící pracovištč na ulici Dělnická. č,p,
1.105. ktcťé bllde na tuto adlesu piemíslěl]o do koncc roku 2018,

Zhoto\itcl jc povinen při rcalizaci dila dodržet leškeré podninkť s1.[1o\ené \e
stano\iscích dotčcných instilLlci. ktcré jsou přilohinni télo smlou\.},

Zhotovitel je povinen mit siedná]o pojištění píoti škodán Způsobellýln icho
čil]iostí \,čctně nožnýclr škod zpťtsobc|týclr praco\nik\ zhotolitclc. i1 10 \e \)si
odpo\,ídající možní,n1 rizikilm ve vztahu k cl]alaklelu pror iiděrli clíla. min. \,c \ \ il
2 mi], Kč,

XT].
ZAVERECNA t]STANOVFNI

'l ato Smlou!a ie \,\ ho1olena le 1řech r r hotovcnich. Z nichž drě obdÉi
a jccltlo Zholo\ itel,

Ureciené plnční obec (l1rěsto) ncpřiiimá Za ilčeleil rýdělečné činnosti.
\,ýstražný pr\ck k piedáni varorných. \ýstražných neb.) elakLlačnich
občanůn1,

.]ednot]]l,á ustanovcni této sn]lou\,\ isoll oddčlitclná v tom sm),slll. že nep]atlx)st
některého z nich rrepůsobí ncplatnoSt snr10l11,1,jako celku, Pokud b], sc l, dťtslerlku
Zněn) pl,á\.ni Úp.av,v někleré ustanoveni snlou\,\ dosla]o do ],ozpol,u s Česk) n
p],ávlríln řádem (dálc jen ..kolizní Uslano\eni-,) a přcdnlětný rozpol b) Zpúsobi]
ncpIatnost siDbu\,\, .jako tako!é. buc]e snrlouva posLrzor,ána. jalob1 kolizni
Llstanoveni nikd], neobsahol,ala a Yztah smlu\nich stran sc L]udc v této Zá]ežitlsti
řidi1 obecnč Závazlými prirvnírni přcdpis,l. pokud se snlllLvní stran! ledohodn.)Ll
na Znění nového ustanol,erli..jcž bv nahradilo kolizni Ustanovcni,

lato smloula obsahuic ílplné Lljednáni o předmčtu smlou\,\ a Yšech nálťžitostcch.
ktcró stranl,měl} a chtěl],\:e sli]ou\ě sje.lnet. a kt.ťó polažují Za dúležiLé pro
7áva7 osllélo smlouv),. Žádnj proje\ stlan učinčný při jcdrrání o 1é1o sn]ou\ě. Jlli
pťoiel rrčiiěný po u7avicní této sn ou\) rresnrí bÝt l,1,kládárr 1: íozpotll s
výslovrrýlt,ti ustanoveními tóto smlou\,],a nezakiádá žádní Zá\azek žádnó 7c stran,

Veškerá pr,áva a po\innosti vyplýraiici Ztéto smlou\),sc iídi !lá\ níltl l'iidenl
fleské r,epublik_v zcjmóna ziik. č, 89i20]2 Sb, \ platném Znčni (občansk) l

zákonikem),

objcclnarcJ

,Iaclná s. o
iníonrlaci



6. stran} \is]ovnč potlrzuji. že 7ákladni podmínk) této smlou\\ jsorr r!slerllienl
.iecinárri stran a každá Ze stťai nrěl přiležitost o\,]i\,11i1 obsah Záklarlnich podl.nítiek
této smlou\:\,

7, Pokud j. \, této snl]ou\ č použit teťlníú s]nlouva. ]c tin] lniněna latrl srllour a o dilo.

8. Všechnl níroky nlusi být uplatrrěn}, doporLrčeninr dopiscm, Zi dalu]n tlp]iltllťnl \ť
považuje datum podaciho ra7itka pošto\ ního úŤac]Ll,

9. Tato snlou\a nal]ý\,á plaDosli dlreln p(]dpisu obou Stl.an,

l0, V přípallě žádosti o intbrmace d]e z:rk e, i|h lqqL) \h. n \\oboJl]<nl Přistllpll
k inti)Imacíln. rýkaiíci sc skutečnosd u\eden(ch \ tóto smlou\,ě. snl]U\lri stlatl\
souhlasí s.iciich poSk) lnLlti žadatcli.

] l . Zhoto\ itel je povinen umožit Zástllpcúrrl Ibndu" l\4 inister.str a žir otního prostřcdi.
\4inistcrstva linanci; piislušnélro linrnčního úřadu a finarrčni]ro ředitclstr l.
Nejrl,ššiho kontrrllrrího íliadu. L\lopsLé komisc" l--r,ropského účeLního clvol,a a
dalšich kontro]ních o|pánit dle zákona o ljnančni kontrole a zákona o st.itllí
kontlolc a dalšíc]r kontrolnich oígínú dle předpisů ES prorádčt r,ěcnou. firtatreLlt .r

účelní i(ontíolu a \},t\ořit \,ýš§ u\.dcnýnl orgalnúm podIlínkv k pr.,lledeni
kontlol) \,zlahuiící s. k předntělu c]ilu a poskJ,t1lout \ýše u\edeným oreánílrn při
pro\ ádční konhol\ součinnost,

12.Tato smlouva b,l1a uzar,iena \ souladu se zákonenl č,]]8]]()0() Sb, o obcích
\ p]alnénl zněni a lr)]} splněn]. poclrrlink1, pl,,.l iejí uzarielri siano\cnó tim10
zákonem,

13, l-]častnici tóto sm]ou\) po j.jim přcčtcri prohlašuii. že souhlasi s.icjit,n obsahen.
že ta1o b),la scpsá]a na zlrkladč pravdir,ých iLdajú. iejich plar,ó a svoboclné r,irle l
neb},la Lljednána v iisni alri za .jinak .jcdnostranně rierýhodrrich poclnril,_-k, Nl
důkaz trlho piipojtrjí sré podpis1..

/4. ša, /"u,q 9e /ír//2,1,a z,,<aose,ab, ;, ,1š/8k2 /pr/2o1ó a/,.? 2c.?.2ó/6

Přílrlha č, l: Projekto\,á dokumentec.
Při]ohi č, 2: Rozpočct projektu
Přiloha č, ]: Stanoris]<o I]lS Parclubického lirajc

V ť,stí nad Otlici clne

*.Éá 70'

m"*.1 l,q-lffiý
la zhotcrr ite]e


