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Město Příbram
odbor: školství, kultury a sportu

Název bodu jednání:

Pro jednání ZM
dne: 18.05.2020

Veřejnoprávní smlouva o poskytnuti účelové dotace z rozpočtu města Příbram 2020

Předkládá: Rada města

Zpracoval:

Projednáno:

Ing. Lea Enenkelová, vedoucí odboru

V RM 04.05.2020

Text usneseni RM:
R.usn.č.343/2020
Rada l. doporučuje ZM

schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města pro rok 2020
v předloženém znění.

.
II. ukládá
OVV zařadit uvedený materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne
18.05.2020.

Napsala: Dagmar Janoušková

Návrhy na usnesení:
ZMschvaluje X neschvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Příbram pro rok 2020
v před/oženém/upraveném znění.

Důvodová zpráva:
Odbor školství, kultury a sportu předkládá návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnuti účelové dotace
z rozpočtu města Příbram (dále jen ,,smlouva").

V případě, že ZM text smlouvy schválí, budou podle ní poskytnuty programové dotace schválené ZM
pro rok 2020.

Tato smlouva bude v plném, nezkráceném znění použita pro programové dotace poskytnuté v režimu
de minimis. V ostatních případech bude ze smlouvy vyňat bod 6) ČI. VIII.

Smlouva byla připravena ve spolupráci s jUDr. Tomášem Samkem a Odborem práva a veřejných
zakázek MěÚ Příbram.

Příloha: Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Příbram



VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
o poskytnuti účelové dotace z rozpočtu města Příbram

Č. .../OŠKS/2020

Smluvní strany:
poskytovatel:
město Příbram
se sídlem Tyršova 108, 261 19 Příbram I
zastoupené starostou'
IČO: 00243132
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., Praha, pobočka Příbram
číslo účtu: 27-521689309/0800
(dále jen poskytovatel)

a

příjemce:

se sídlem'
zastoupen'
IČO: .................
DlČ·
bankovní spojeni'
čísío účtu'
zapsaný identiňkace sm/uvn/shany (PO, PFO)
(dále jen příjemce)

uzavIrají v návaznosti na usneseni města Příbram usn. č. .../2020
ze dne a podle ust. § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších

předpisů, a ust. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto:

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Příbram

l. Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je vymezeni práv a povinnosti smluvních stran při poskytnutí a použiti účelové dotace poskytnuté z rozpočtu města
Příbram {dále jen ,,dotace").

ll. výše a účel dotace
l) Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve výši ,00 Kč (slovy' ) k úhradě nákladů na realizaci projektu v rámci

programu na projekt s názvem' , ' (dále jen "projekt") a v souladu se žádostí o ňnančni podporu
z rozpočtu města označené č. j. ..........., (číslo z e-spis), která je uložena u poskytovatele.

2) Poskytnutá dotace může být použita pň realizaci výše uvedeného projektu pouze na úhradu těchto nákladů'
Všechny výše uvedené náklady musí být uznatelnými {způsobilými) náklady ve smyslu ustanoveni ČI. lV této smlouvy.

Ill. Podmínky poskytnuti a čerpáni dotace
l) Poskytnuti dotace a její použití je účelově vázáno na realizaci projektu uvedeného v či. l!.. Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá, a to

za podmínek uvedených v této smlouvě.
2) Poskytovatel poukáže příjemci dotaci bankovním převodem na bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy. Příjemce dotace je

povinen doložit vlastnictví účtu, na který bude dotace poukázána a zároveň vlastnictví všech účtů, ze kterých budou hrazeny náklady
spojené s realizaci projektu dle článku ||., odst. 2).

3) Příjemce se zavazuje, že se bude podílet na skutečných nákladech projektu také jinými finančními zdroji (odlišnými od dotace dle této
smlouvy). Poskytnutá dotace dle této smlouvy smi být nejvýše v rozsahu 80 % celkových skutečných nákladů projektu.

4) Budou-li skutečně vynaložené náklady na projekt vyšší než předpokládané náklady stanovené touto smlouvou, uhradí rozdíl příjemce
dotace z jiných zdrojů.

5) Budou-li skutečně vynaložené náklady na projekt nižší než předpokládané náklady stanovené touto smlouvou, vráti příjemce
poskytovateli tu část dotace, která překročí maximální procentuální miru podpory uznatelných nákladů stanovených ve smlouvě, a to
nejpozději do 15.01.2021, na bankovní účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy.

6) Příjemce je povinen celý projekt zrealizovat a profinancovat v období od 01.01. - 31.12. 2020, tzn. veškeré zboží a služby musí být
k tomuto datu dodány a zaplaceny. výjimkou mohou být platby záloh za energie, ovšem pouze v případě, že budou řádně vyúčtovány
a uhrazeny do 15.01.2021.

7) Příjemce se zavazuje zrealizovat projekt ve schváleném rozsahu. V případě nutných předem nepředvídaných nákladů, které souvisí
s realizaci projektu a jsou uznatelnými náklady ve smyslu ustanovení č. lV. této smlouvy může příjemce požádat poskytovatele o
změnu nákladů uvedených v článku ||., odst. 2).
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8) Příjemce je povinen po dobu plnění této smlouvy písemně oznámit poskytovateli změny všech identifikačních údajů uvedených v této
smlouvě, a to nejpozději 10 kalendářních dnů od této změny.

9) Příjemce je povinen písemně informovat poskytovatele o plánované přeměně ve smyslu zákona č. 125/2008 Sb., v platném znění, a
sdělit poskytovateli, na který subjekt přejdou práva a povinnosti vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy. Příjemce je rovněž povinen informovat
poskytovatele o skutečnostech majIcIch za cIl zrušení s likvidací nebo zahájení insdvenčniho řízení. Všechny tyto skutečnosti je
příjemce povinen oznámit bez zbytečného odkladu.

10) Příjemce je povinen využívat dotaci co nejhospodárněji a vést řádnou, oddělenou evidenci jejího čerpáni v souladu se zákonem č.
563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.

11) Majetek, byt' i jen částečně pořízený s použitím dotace, nesmí příjemce prodat, pronajmout, darovat, převést na jinou osobu nebo jej
přenechat k podnikatelskému uživánÍ jiné osobě po dobu 5 let od data ukončení realizace projektu. Po stejně dlouhou dobu je příjemce
dotace povinen veškerý takto pořízený majetek evidovat ve svém majetku. Při nedodržení povinnosti stanovené příjemci v tomto
odstavci je příjemce povinen vrátit poskytovateli pořizovací cenu tohoto majetku, a to bezhotovostním převodem na účet poskytovatele
uvedený v záhlaví této smlouvy do 15 kalendářních dnů od doručeni písemné výzvy poskytovatele k vrácení dotace.

12) Úhrady nákladů hrazené z dotace v částkách 100.000,00 Kč {slovy: jednostotisic Komň českých) a vÍce je příjemce povinen provádět
pouze bezhotovostně. Příjemce je povinen veškeré úhrady nákladů spojené s realizaci projektu dle článku ||., odst. 2) hradit z vlastních
bankovních účtů.

13) Příjemce se zavazuje v průběhu i po ukončeni realizace akce, pokud to povaha akce dovoluje, označit, že akce je realizována s
přispěním města Příbram (propagace - např. uvedeni loga města na plakáty, pozvánky, umístěni loga města pň akci, zveřejněni článku
v médiích apod.). Způsob propagace je příjemce povinen doložit společně s vyúčtováním dotace. Poskytovatel předá příjemci grahcký
soubors logem města, Příjemce se zavazuje zajistit, aby při použÍvání loga nemohlo dojit k jeho znevážení a aby bylo použito v souladu
s manuálem k použiti loga, který je zveřejněn na www.pribram.eu v sekci Potřebuji vyř/'dinádost o souhlas s použitím loga města.

14) Příjemce dotace má povinnost označit originál účetního dokladu {dále jen ,,doklad") textem: ,,Financováno za podpory města
Příbram" a uvést číslo této smlouvy, a to tak, aby toto nemělo vliv na čitelnost a obsah dokladu. U dokladů, k jejichž úhradě byla
využita dotace pouze částečně, je nutné uvést příslušnou částku dotace. Označeny nemusí být pouze ty doklady, u kterých je to
technicky vyloučeno (např. drobné doklady).

15) V případě, že je projekt realizován částečně, je příjemce povinen provést vyúčtováni dotace a vrátit nevyčerpané peněžní prostředky
poskytovateli na jeho bankovní účet, a to nejpozději do 15.01.2021; o vráceni poskytnutých peněžních prostředků zašle příjemce
poskytovateli písemnou informaci s uvedením důvodu nevyužití dotace.

16) V případě, že se projekt v době plněni smlouvy z jakýchkoli důvodů neuskutečni, je příjemce povinen tuto skutečnost poskytovateli
oznámit a dotaci vrátit poskytovateli nejpozději do 31.12.2020 na jeho bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy.

17) Příjemce se zavazuje nepřevést svá práva a povinnosti z této smlouvy na jinou fýzickou nebo právnickou osobu ani tuto smlouvu
postoupit bez svolení poskytovatele. V opačném případě je povinen dotaci vrátit.

18) příjemce se zavazuje archivovat originály dokladů prokazujÍcÍch její čerpáni vC. vyúčtování po dobu 10 let od předbžení vyúčtováni
dotace. Příjemce je povinen po dobu deseti let od skončení projektu archivovat nás|edujíci podkladové materiály:

a) žádost včetně povinných příloh,
b) tuto smlouvu,
C) originály účetních dokladů prokazujiách čerpání dotace,
d) dokumentaci o zadáni veřejné zakázky, je-li zadávána,
e) závěrečnou zprávu a vyúčtování dotace.

lV. Způsobilé (uznatelné) a nezpůsobilé (neuznatelné) náklady
l) Příjemce je povinen použitdotaci v souladu s účelem, na který byla poskytnuta, tj. výlučně k úhradě způsobilých (uznatelných) nákladů

daného projektu, a to v rozsahu, způsobem a za podmínek stanovených v platných Pravidlech o poskytování dotací a návratných
finančních výpomoci z rozpočtu města Příbram, v konkrétním dotačním programu a ve smlouvě.

2) způsobilými (uznatelnými) náklady podporovaného projektu se rozumí pouze takové náklady, které splňuji nás|edujÍcÍ podmínky:
a) byly vynaloženy v souladu s účelovým určením dotace {splňují účel určený ve smlouvě),
b) mají přímou souvislost s přípravou a realizací podporovaného projektu,
C) jsou účetním případem příslušného období, na který se podpora vztahuje, byly řádně zavedeny v účetnictví či obdobné povinné

evidenci, jsou jasně identifikovatelné a byly příjemcem uhrazeny v období kalendářMho roku, ve kterém byla dotace poskytnuta.
výjimkou mohou být zálohy na energie, ovšem pouze v případě, že budou řádně vyúčtovány a uhrazeny do 15.01.2021.

d) vyhovujl zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o
změně některých zákonů {zákon o finanční kontrole), v platném znění,

e) jsou daňovým nákladem ve smyslu zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., v platném znění,
f) nejsou vyloučeny jiným ustanovením platných Pravidel o poskytováni dotaci a návratných finančních výpomoci z rozpočtu města

Příbram nebo programů,
g) pokud příjemce pro realizaci dopravy zvolí soukromé vozidlo, lze z dotace hradit pouze náklady na pohonné hmoty v ceně dle

vyhlášky MPSV platné pro rok 2020. V tomto případě je nutné doložit spotřebu vozidla dle technického průkazu.
h) osoby spojené s příjemcem (spojenými osobami se rozumí osoby definované v ust. § 23 odst. 7 zák. č. 586/1992 Sb., o daních

z příjmů, v platném znění), mohou pro příjemce zajišt'ovat dodávku zboží či služeb pro realizaci projektu v souhrnném objemu
nepřevyšujícím 10 % pňdělené dotace.

3) Nezpůsobilými (neuznatelnými) náklady se, bez ohledu na ustanoveni odst. 2 tohoto článku, rozumí nás|edujÍcÍ výdaje:
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a) nákup dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, dle ustanoveni zákona č. 586/1992 Sb,, o daních z příjmů, v platném
znění,

b) náklady, které nejsou spojeny s přímou finanční úhradou. jedná se např. o odpisy, tvorbu rezerv či opravných položek,
c) úhrada leasingových splátek, úhrada splátek a úroků ze zápůjček a úvěrů,
d) úhrada plateb sankčního charakteru a náhrad škody,
e) úhrada pojistného, s výjimkou pojistného dle bodu 3f),
f) osobní náklady včetně souvisejiciho pojistného nad úroveň 20 % přiznané dotace,
g) odměny členům statutárních a jiných orgánů právnických osob,
h) výdaje na opravy nad úroveň 50% přiznané dotace,
i) odměny za poradenské služby, např. právní služby, služby ekonomických poradců, služby daňových poradců a auditorů a za

vedení účetnictví,
j) daně, cla, a úhrady místních poplatků hrazených dle zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění, na území

poskytovatele,
k) převody jiné fýzické nebo právnické osobě s výjimkou těch, které poskytují výkony a služby spojené s realizaci projektu,
l) zálohy a platby, které nebudou do terminu vyúčtováni dotace zúčtovány,
m) úhrady závazků vůči státu a závazků vůči poskytovateli,

n) DPH u plátců této daně. Uznatelným nákladem může být jen ta část DPH, kterou dle pravidel daných zákonem o DPH č. 235/2004
Sb. nelze uznat do odpočtu DPH.

4) Jednotlivé programy dotaci mohou obsahovat další úpravy uznatelných nákladů.
5) Pokud bude podporovaný projekt či jeho část realizován dodavatelským způsobem, je příjemce dotace povinen postupovat dle zák.

č, 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, v platném znění.

V. Vyúčtováni dotace a závěrečná zpráva
l) Po ukončeni realizace projektu je příjemce dotace povinen zpracovat a ve stanovené lhůtě předložit vyúčtování dotace a závěrečnou

zprávu. Vyúčtováni bude zpracováno na předepsaném formuláři, který je k dispozici na internetových stránkách poskytovatele.

2) Vyúčtováni dotace a závěrečnou zprávu o realizaci projektu dodá příjemce dotace jejímu poskytovateli nejpozději do 15. 01. 2021.

3) Vyúčtováni bude obsahovat kopie účetních dokladů, dok|ádajÍcÍch vynabžení výdajů na realizaci projektu, hrazených z poskytnuté
dotace. V případě kontroly musí příjemce na vyžádání předložit originál účetních dokladů. Pokud příjemce dotace vede účetnictví, musí
na výzvu prokázat jejich řádné zaúčtováni.

4) Je-li příjemce plátcem DPH, uvádí do vyúčtováni částku bez této daně, ledaže neměl nárok na odpočet DPH.

5) Do vyúčtováni nelze předložit doklady, které byly předmětem zápočtu s třetí osobou.

6) Za pravdivost a správnost vyúčtováni dotace a závěrečné zprávy odpovídá osoba oprávněná jednat za nebo jménem příjemce, která
tuto skutečnost v závěrečné zprávě a ve vyúčtováni dotace písemně potvrdí.

VI. Kontrola realizace projektu a použití dotace
l) Příjemce je povinen podrobit se průběžné a následné kontrole podle zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a o změně některých

předpisů, v platném znění, za účelem prověření dodŕžování podmínek smlouvy pro nakládáni s poskytnutými prostředky.

2) Příjemce se zavazuje předložit poskytovateli na požádání veškerou potřebnou aktuální, úplnou a přesnou dokumentaci, účetnictví
a originály účetních dokladů, které dokumentuji všechny rozhodné skutečnosti pro ověření způsobu čerpání a využiti dotace a plnění
podmínek této smlouvy. Při kontrolách je příjemce podpory povinen poskytnout poskytovateli veškerou požadovanou součinnost.

3) V případě, že příjemce v rámci vyúčbvání dotace nepředložI veškeré potřebné doklady, předloží doklady chybné, nesrozumitelné nebo
neúplné (vše dále jako ,nesrovnalosti"), bude poskytovatel oprávněn příjemce vyzvat k doloženi chybějících dokladů či vysvětleni
chybných či neúplných nebo nesrozumitelných dokladů a odstranění nesrovnalosti v poskytovatelem stanovené přiměřené lhůtě.
V takovém případě bude vyúčtováni dotace považováno za podané až okamžikem dodání případných chybějÍcÍch dokladů.

VIl. Sankční ustanoveni
l) Pokud se příjemce dopusti porušeni rozpočtové kázně, bude poskytovatel postupovat podle příslušných ustanoveni § 22 zák.

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

2) Porušeni rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném
znění, se dopustí příjemce v případě, že poruší povinnosti stanovené touto smlouvou, nebo neprokáže-li, jak byly poskytnuté prostředky
použity nebo zadřžl peněžní prostředky, tj. porušI povinnost vráceni poskytnutých prostředků ve stanoveném terminu.

3) Za méně závažné porušeni rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 10a odst. 6 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění, se považuje:

a) předbženi vyúčtováni a závěrečné zprávy po termínu stanoveném v ČI, V. odst. 2) smlouvy. Za toto méně závažné porušeni
rozpočtové kázně se stanovi odvod ve výši 1 % z výše poskytnuté dotace,

b) porušeni ustanovení dle ČI. Ill. odst. B), 9) a 13). Za každé z těchto méně závažných porušení rozpočtové kázně se stanovi
odvod ve výši 0,1 % z poskytnuté dotace. Odvody za méně závažná porušeni rozpočtové kázně dle tohoto pododstavce se
sčítají.

C) porušeni ustanoveni dle ČI. j||. odst. 12) a 14). Za každé z těchto méně závažných porušeni rozpočtové kázně se stanovi
odvod ve výši 1 % z dotčeného výdaje (výše výdaje uvedeného na daňovém dokladu nebo výdaje uhrazeného v rozporu
s ust. ČI. Ill odst. 12). Odvody za tato méně závažná porušení rozpočtové kázně se sčítají.
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4) Vznikne-li v průběhu ka|endářniho roku důvodné podezření na porušeni rozpočtové kázně, nebo dozvi-li se poskytovatel na základě

provedené kontroly, že činnost není příjemcem dotace prováděna v souladu s předloženým projektem, nebo neplní4i příjemce závazky
vyp|ývajÍcÍ ze smluvních ustanoveni, je poskytovatel oprávněn pozastavit příjemci poskytnutI dalších finančních prostředků dle této
smlouvy.

VIII. Další ustanovení
l) Příjemce umožni zástupcům poskytovatele provádějícím kontrolu využiti dotace volný vstup na všechny akce, na které byla poskytnuta

dotace a které tvoří programovou náplň projektu dle článku ll. této smlouvy. Pokud příjemce neuvedl v žádosti termín konáni akce, je
povinen tento termín oznámit nejpozději 10 kalendářních dnů před konáním akce poskytovateli.

2) Příjemce prohlašuje, že se podrobně seznámil s platnými Pravidly pro poskytovánI dotaci a návratných finančních výpomocí z rozpočtu
města Příbram č. 2/2018, s podmínkami poskytnutí a čerpání dotace dle této smlouvy a zavazuje se k jejich plnění.

3) Příjemce prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není v úpadku, není mu známo, že by na něj byl podán návrh na proh|ášení insolvence,
ani není v likvidaci a dále, že má vypořádány závazky vůči veřejným rozpočtům a závazky vŮči rozpočtu města Příbram včetně
organizací jim zřízených či založených ke dni podpisu smlouvy.

4) Poskytovatel je oprávněn realizovaný projekt prezentovat jako akci, která se uskutečnila s jeho finanční podporou.

5) Dotace je veřejnou ňnanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a vztahují
se na ni všechna ustanoveni tohoto zákona,

6) Finanční podpora poskytnutá podle této smlouvy je poskytována v souladu s nařIzenIm Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince
2013 o použiti článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu dc minimis (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. l).

lX. Závěrečná ustanoveni
l) Smluvní strany souh|asi se zveřejněním veškerých údajů vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy.

2) SmMvni strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a s touto smlouvou souvÍsejÍcÍ nepovažuji za obchodní tajemství ve
smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a uděluji svoĹenÍ k jejich užiti a zveřejněni bez stanoveni
jakýchkoli dalších podmínek, Smluvní strany souhlasí s tím, že tato smlouva bude zveřejněna ve smyslu § lOd zákona č. 250/2000
Sb., na úřední desce poskytovatele dotace umožňujíá dálkový přístup a v registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č.
340/2015 Sb., platném znění.

3) Jakékoli změny a doplňky této smlouvy lze učinit pouze formou písemného a čisbvaného dodatku, podepsaného oběma smluvními
stranami.

4) závazkový vztah založený touto smlouvou lze ukončit na základě písemné dohody smluvních stran nebo výpovědi.

5) Příjemce je oprávněn tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu. výpovědní lhůta činí 14 dnů a počíná běžet 1. dnem
následujÍcÍm po dni doručeni výpovědi druhé smluvní straně.

6) Poskytovatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že:
a) příjemce sdělí poskytovateli neúplné nebo nepravdivé údaje swvÍsejÍcÍ s realizací projektu, s poskytnutím dotace, jejím

vyúčtování nebo prováděním kontroly,
b) se příjemce dopustí poŕušení rozpočtové kázně.

7) Ve výpovědní lhůtě poskytovatel pozastaví uvdňování finančních prostředků.

8) V případě ukončení smluvního vztahu je příjemce dotace povinen vrátit peněžní prostředky dotace, které jím nebyly ke dni Ukončenj
smlouvy použity v souladu s touto smlouvou, a to zpět na účet poskytovatele ve lhůtě do 15 dnů ode dne ukončení smlouvy.

9) Nabyti piatnosti a účinnosti této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními zákona 250/2000 Sb. a zákona 340/2015 Sb., v platném
znění. Učinnost a platnost smlouvy zaniká úplným splněním všech závazků příjemce a poskytovatele, které z této smlouvy vyplývají.

10) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s p|atnostj originálu, z nichž jeden obdrží příjemce, tři poskytovatel.

11) Záležitosti touto smlouvou neupravené se řídI právem ČR.

12) jakýmkoliv ustanovením této smlouvy není dotčeno právo poskytovatele domáhat se náhrady škody či jiné újmy vzniklé mu v důsledku
porušení povinností příjemce.

13) Smluvní strany si smlouvu řádně přečetly, s obsahem smlouvy, který je projevem jejich svobodné a vážné vůle, souh|así a na důkaz
připojuji své podpisy.

V Příbrami dne V Příbrami dne

Mgr. Jan Konvalinka
starosta města Příbram

jméno statutárního zástupce
funkce
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