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Místníakčnískupina Mikulovsko
zÁprs
ze

konaného dne 1 1' května 2015 od 9.00 hod
v zasedací místnosti Městského uřadu v Mikulově, Niáměstí 1, Mikulov

Program Shromáždění partnerů:

1.

Přivítrání přítomných jednrání

2, Zahájení, určenízapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Schválení partneru Místníakčnískupiny Mikulovsko
4. Náwh a schválení jednacího řádu
5. Kontrola a informace ke Statutu Místníakčnískupiny Mikulovsko
6. Definování azaÍazent partneru do zájmoqých skupin
7. Proporčníúprava váhy hlasů jednotliých ělenů
8. Náwh

členůProgramového ýboru Místníakění skupiny Mikulovsko
9. Volba členůProgramového výboru Místníakění skupiny Mikulovsko
10. Náwh ělenů Výběrové komise Místníakčnískupiny Mikulovsko
l1. Volba členůVýběrové komise Místrríakčnískupiny Mikulovsko
12. Náwh členůKontro|rrího ýboru Místníakčnískupiny Mikulovsko
13. Volba členůKontrolního výboru Místníakčnískupiny Mikulovsko
14. Zasedání Programového výboru Místníakčnískupiny Mikulovsko

-

volba Předsedy Programového ýboru Místníakčnískupiny Mikulovsko
náwh Vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD
volba Vedoucího zaměstnance pro rcalizaci SCLLD

|5. Zasediní Výběrové komise Místníakčnískupiny Mikulovsko

a volba Předsedy Výběrové
komise Místníakčnískupiny Mikulovsko
16. Zasedéni Kontrolního výboru Místníakčnískupiny Mikulovsko a volba Předsedy Kontrolního
výboru Místríakčď skupiny Mikulovsko
17. Různé.diskuse
18. Závér

Místníakčnískupina Mikulovsko
Přítomni dle presenční listiny:

1. vnŘr.rmÝ SEKToR:

.
.
.
.
-

obec Bavory
obec Brod nad Dyjí
obec Březi
obec Dobré Pole
obec Dolní Dunajovice
obec Horní Věstonice
obec Jevišovka
obec Milovice
obec Novosedly
obec Novy Přerov
obec Pasohlávky
obec Pavlov
obec Sedlec
Dobrovolný svazek obcí Mikulovsko

Hana Koňďíková
Ing. Bc. Pavla Norková
Jozef Pavlík

Vít Čemý

Mgr. Josef Hasník
Ing. Vladislav Moravčík
BoŽena Bošiaková
Věra Antošová
František Trefilík
Petr Hryčovský
Martina Dominová, Dis.
Zdeněk Duhajský
Ing. Rudolf Pelrín
Marcela Effenbergerová

ZaveŤejný sektor přítomno celkem l4 zástupců.

2. SoUKRonnÝ sBrron

- Ing.Petr Marcinčák, BA
- Ing.Míroslav Volařík
- Ing.Patrik Staško
- Tomáš Fiala
- Rostislav Koštial
- Zo Čsop Adonis
- Kateřina Šílová
- Fotbalový klub - FC Pálava
- David Šíla

Marcela Koňráková

Mikulov,

spolek

Světlana Malá

Za soukromý sektor přítomno celkem 9 zástupců.
Shromaždění partneru je usnášeníschopné.

Průběh jednání Shromáždění partnerů:

1.

Přivítání přítomnýchjednání

Přivítání přítomných jednání provedl ředitel MAS Mikulovsko o.p.s. Ing. Josef Šejnoha.

2.

Zahájení" urěení zapisovatele a ověřovatele zápisu

Na úvod jednání nejvyššíhoorgánu - Shromáždění partnerů byl řídícímjednaní určen Ing.
Josef Šejnoha.Zapisovatelkou byla urěena Marcela Effenbergerová, ověřovatelkou zápisu byla
určena Marcela Koňáková.
S tímto návrhem jednomyslně souhlasili všichni přítomní partneři'

Místníakčnískupina Mikulovsko
3.

Schválení partneru Místníakění skupiny Mikulovsko

Řidici schůze představil nové Partnery Místníakění skupiny Mikulovsko.
zuaici schůze konstatoval přítomnost stávajícíchpartnerů Místníakčnískupiny Mikulovsko v počtu 5,
ztoho 1 člen zaveřejný sektor a 4 za soukromý sektor.
Stávající partneři j sou usnášeníschopní.
Usnesení:
Stávající partneři Místníakčnískupiny Mikulovsko souhlasí s přijetím noých Partneru do
ShromaŽdění partnerů Místníakčnískupiny Mikulovsko.

Hlasovalo pro: 5
Usnesení bylo schváleno.

Hlasovalo proti:

0

Zdrže|o se hlasování: 0

Riaici schůze konstatoval

po přijatém usnesení o přijetí nových Partneru přítomnost členů
partnerů
Místníakčnískupiny Mikulovsko dle prezenční listiny v celkovém počtu 23
ShromaŽdění
Partneru:
- zástupců veřejného sektoru - zástupci obcí - 13, DSo Mikulovsko - 1; celkem 14

-

zástupců podnikatelů a neziskového sektoru

-

9

hlasující zástupce podnikatelů a neziskového sektoru _váha hlasu . 1 hlas
1 hlasující zástupce veřejné sektoru - váha hlasu - 0,617 hlasu (přepočteného)
přepoěteného hlasu, 17,64
(9 hlasů podnikatelů a neziskového sektoru : 51 x l00 : 17
'64
přepočtenéhohlasu _ 9 hlasů podnikatelů a neziskového sektoru :8'64 přepočtených celkových
hlasů pro hlasující zástupce veřejného sektoru' 8,64 :14 zástupci veřejného sektoru :0,617
přepočtenéhohlasu pro hlasujícího zástupce veřejné sekÍoru)
1

4.

Návrh a schválení jednacího řádu

Všichni přítomní obdrŽeli Jednací řád. Nikdo zpřítomných nemá k Jednacímu řádu připomínku.
Usnesení:
Shromáždění partnerů schvaluje Jednací řád.

Hlasovalo pro:23
Usnesení bylo schváleno.

Hlasovalo proti:

0

Zdrže|o se: hlasování: 0

Místníakčnískupina Mikulovsko
5.

Kontrola a informace ke Statutu Místníakčnískupiny Mikulovsko

Všichni přítomní obdrželi Statut Místníakčnískupiny Mikulovsko' Nikdo z přítomných nemá ke
Statutu připomínku.
Usnesení:
Shromaždění partneru schvaluje Statut Místníakčnískupiny Mikulovsko.

Hlasovalo pro:23
Usnesení bylo schváleno.

6.

Hlasovalo proti:

0

Z&že|o se hlasování: 0

Definovrání a zďazení partneru do zájmov.Ých skupin

Návrh přednesl pan Ing. Petr Marciněák:
Zájmové skupiny výváří skupiny s určitým zaměřením _ Zemědělství (komplexně včetně vinďství)'
Rozvoj regionu (včetně cestovního ruchu a podobně), ostatní podnikání (soukromý podnikatelský
sektor) a Veřejná správa (partneři veřejných samospráv a DSo).
Usnesení:
Shromaždění partneru schvaluje vytvoření Zájmových skupin Zemědělství, Rozvoj regionu, ostatní
podnikání, Veřejná správa.

Hlasovalo pro:23
Usnesení bylo schváleno.

Hlasovalo proti:

0

Zdrže|o se hlasování: 0

Návrh zaŤazení Partneru do jednotlivých zájmových skupin přednesl za podnikatelský sektor Ing. Petr
Marcinčák azaveŤejný sektor pan JozeťPavlík.
Usnesení:
Shromáždění partneru schvaluje sloŽení Zájmové skupiny Zemědělství
- Ing. Petr Marcinčák

-

Ing.Miroslav Volařík
Ing. Patrik Staško
Tomáš Fiala

Hlasovalo pro:23
Usnesení bylo schváleno.

Hlasovalo proti:

0

Zdrže|o se hlasování: 0

Usnesení:
ShromríŽdění partneru schvaluje sloŽení Zájmové skupiny Rozvoj regionu
- Rostislav Koštial
- Zo Čsop Adonis _ zastoupená Marcelou Koňákovou
- MUDr. Ivo Koneš
- Boutique hotel Mikulov s.r.o. - zastoupený Miroslavem Šutou
- Kateřina Šílová
- Fotbalový klub - FC Pálava Mikulov, spolek _ zastoupený Janem Malíkem

Hlasovalo pro:23
Usnesení bylo schváleno.

Hlasovalo proti:

0

Z&že|o se hlasování: 0

Místníakčnískupina Mikulovsko
Usnesení:
Shromaždění partnerů schvaluje složeníZájmové skupiny ostatní podnikání:
- Ing. Bc. Radomír Daňhel

.

Ing.Michal Solařík
David Šíla

Hlasovalo pto:23
Usnesení bylo schváleno.

Hlasovalo proti:

0

Zdrže|o se hlasování: 0

Usnesení:
Shromaždění partnerů schvďuje sloŽení Zájmové skupiny Veřejná správa
Hana Koňďíková
- obec Bavory
Ing. Bc. PavlaNorková
Brod
nad
Dyjí
- obec
. obec BŤezi
Jozef Pavlík
. obec Dobré Pole
Vít Černý
Mgr. Josef Hasník
- obec Dolní Dunajovice
MVDr' Erika Svobodová
- obec Dolní Věstonice
Jan Ivičič
- Městys Drnholec
Ing. Vladislav Moravčík
- obec Horní Věstonice
BoŽena Bošiaková
- obec Jevišovka
Bc. Roman Koprivňanský
- obec Klentnice
. Město Mikulov
Ing' Marie Leskovjanová
Věra Antošová
- obec Milovice
František Trefilík
- obec Novosedly
Petr Hryěovský
- obec Nový Přerov
. obec Pasohlávky
Martina Dominová, Dis.

.

obec Pavlov
obec Pemá
obec Sedlec
Dobrovolný svazek obcí Mikulovsko

Hlasovďo pro: 23
Usnesení bylo schvaleno.

7

.

Hlasovalo proti:

ZdenékDuhajský
Karel Studénka
Ing. Rudolf Pelán
Marcela Effenbergerová

0

Zďtželo se hlasování: 0

Proporčníúprava váhy hlasůjednotliYých členů

Na základě kontroly prezenění listiny bylo konstatováno řídícímjednáni, žeje aktuálně přítomno 23
partneru. Z ce|kového počtu přítomných partneru je 14 partneru z veřejného sektoru a 9 partneru
ze soukromého sektoru. Veřejný sektor můžepředstavovat maximálně 49 oá hlasovacích práv.
Z toboto důvodu na zžú<Laděpodmínek pro standardizaci MAS je nutné provést proporčníúpravu
h]asovacích práv. Dále bylo konstatováno' že dle zaÍazeru Partneru do Zájmoých skupin je skupina
Zemědělství zastoupena4Partnery, Rozvoj regionu rorměž 4Parttery, ostatní - podnikríní 1
Parbrerem a Veřejná správa 14 Partnery. I v tomto případě pro dodržení podmínek standardizace _
žádnáze zájmoých skupin nepředstavuje více jak 49Yohlasavacích prav, musí bý provedena
proporčníúprava hlasovacích pnív.
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l)ro prtrrčníťtprar.il

l
l

hlirstriící Zii5ttll)ce lltriittikatclri lt ttcz'isl..tlr,urlr0 sekltrt.Lt r'iilllt hlastt - l h1as
|iiasuiícíz'iistLtpce r'ci.-'iné sclilttl'Lt *'r'ii}ra ltlasLr -'tt.rll7 ltlirstr (1:řeptrčtclrť'llo)
(t) lrlasťr 1rtl'"[rlikatelit a tleziskor,Úito st-l..ttlt.Li: -51 r 1()tt: i7.ti.l přeptrČtenéhtr lrlasrr. l7.(l-{
přc1lilČterréltti lrlastr - (,t lrlasit 1ltliirrikatcltt il trezisktlréiltl sek1orir : s^(l-{ přcpltli'tcll1eh ecll..tll.t''eit
ltIlrsir pro hIastriícíz.ltsittpclc r,ct.t'itrého sc|ttortt. l{.Ó4: 1.i ziistrr1lci \jťřťilltiho scltttrrLt _-- (}.í'r 7
1rřc1ločte rléllt.r ltlasLr 1rrti ltlasrr|íe íhil zlisttrllce l cř.-.illti scktorLt
)

l

Ztlnli.rlčlslr,í přítttttrrti {

l'artrtcři
lrlastriící z.ťtstLt;.lcc zit.itlttlvóhtl srlt.ttŽctlí'.r'iilia lrlitstt . 1 lrllls

ziiirtlor.Ó stlt.ttŽ.cttí

ziijttltrl.c sdt.LtŽctlí Rrrzrr.li regitrtttt - lrříttrllltli .l l]ar{ttet.i
l hiirstriící zlistu1rcc zltinttrr'Ólitr stlrltŽettí r'iiha ltlltstt .

l

lrlirs

zliilttor,é stlt.itŽctti ()stlrtrlí * 1"rtrrlrrili'lirii . 1ri.íttltltetr 1 l,ltrttrct.
l hlirstriíci ziistt-tpoe ziijrlttrvélrrr sclr.i"tŽuttí r.ithir lilitsrr - l }rlirs
zliitn.rr,e silt.LtŽcttí \.eit.irlil s1ll.iir'it _ 1lii1ttttlltlr

l.l

l)ar.trrcrťl

t hlasLriícíziistr.tpcc zi.littlttr.r.ilttl stltLtŽerlí rlihir lrlitstt {|.6t1 Illltstt 11lřl:1rtlčtetlól'ttli
(z ie1ltovéhil ptlČ'trt ].] [,itrttrcr.r-l zařltZt.it('clr tltr z-zii illtrriclr stlrtlŽeirí..tc 9 l)at.tttr:rtt i5l9'lt 1rr.trtir':iltoLl
ParIttct.Lt zá.itrror'élrtl sclr'trŽetrí \.eře.irrá z1lt.lirit. ktct.í ttlohottpřctlstar'o\'ilI l]lax. -l).)o' ],ro1o str'ini,rlt
ll|opočtenl'iako r.pi'ípatlčprotrroLČrlí ťt1rrirr1 hlastr znistrrpctl 1lodrrikatelLr ii nc-zisktrr,,éhi; scjitr.'rtt^ hr,la
Stilll0\rc]I"ltl r'álta illttstt záirrror'é stlrLtŽetrí \'er.c.irlá spt.iii.a ttir ().Ól7 lilasrr {prřc;;očtcrlť'htr;

$.4_(]. .ldár'rl1 čielrťll)r-trgranlrlr.ť:l.rQ i.'ilr!]l'!] .\{ís!]!'}t!L]q].:|i.!l]]ill}.-!!iitt!.l.rs|:g-\l{1r.' !.]sltt
p[]g&!]qÉb0*rl.bqrl!{::ttfu]in1ls!.!J1Ú} N{i 1r Lr l r t l sktt'

Pan.lo/-l:1.Par'líltpi.ctlrlesltlávrhtlazvtrlcIlízástttpcitl,cřr-:inólio!ť|(tL}ťl.lt|ttProgt.attltl!tihrlr';litlrl:
.Itlzcl.l'avlík. lrrg' Be . I)ltr.lit Ntlt.l<tlr ti' ./,tlctrč-li' I)tlhlrisli1. \lltt.ccilt L:l'tr:rtlrcr.gr-.t.trr ir.
Par.rltrg,Petri\'iarcirlČl|i1lřr'lrlrlcs]tliti''t.httttzrtllctlilllsttlpťť|1ltrtlrtiliatclr'tiitreZisl.;.trr'r.:ltt.st:lt|tlrlldtl
Pt.trqrittlttlrchil r,ihtlrLr: Iiilstislitr. lioštiaI. ltrttlitŠ|rilrIlr. Daritl Síllt. i\ltttlsllrr Srrtl. lltg. [)ttl.
\1lircirlČált '
Nil..clt' z pi.íttrtttnr.clr ttctltli 1lři1rtirtrirlliv l' r ztlťs.*:tlÝtit ttar

(

t.ltttttt.

JsTU5gUL

ShLtrrttliŽcičttí;.ritrttrct.Ltsellr.ititties|tlŽettíJ)ttrťtilt]ltlr.elttlrrlrot.tl:.|ilZťt.I}irr.líii.IIlu.l}.:.
Zclr:riŮk DLr}rtrisitr.. Nlirrc.:lit ljl.lL.lrlrcr.gcrtriii. Itosiislitr ll.tlŠiiltl. lrrritáŠ l.iirla. Darii| Š'ila.rIir.trs'ltr
Sr.ttlt. Irru. Pctr. V|arcirlčli}''
\'.l.i'tli l]ii

s

Í

ól.il

flllisolalo pro l-l
Ptltlrrikate ió it Itezisl.,tlr

l-llasovalo
Lj

prr.r

I

i

()

strcscttí br'ltl sclrr'áletril.

llitsor lll{) llt'()1i tl

.1'tlt.Žcltr se

hllstlt ;itti

{i

:c-lt1tit

IIlasoraio pnrti

tt

1,tlrŽcltl :c ltlasllr;liti

i'}

lJ

Místníakčnískupina Miktllovsko
(r.3-!.!..-l![rlr cls1rrr-U t,.l.N.!í-\9!!E*\|ístrrr lr[Č.r!5[trpirr) NlikLrlol

l

lr cl

m

i

sc

N,l í st

rrí a li.čn í .s li1p

i

rr.v*

\4

i

it rr

l

:llicr. \.trlbli

čle.!g-!.rčL';ti.

ti),:'g[g.

l)atl .[tlzeÍ.l)ar,líl< 1rt.ctltresl rttir.r.h tta zr,tllcní zitstttpcti r.ct.c.inc{htt selitortt tltl \,ibčrtrréktrtl'tis.:: Fllttla

lr.otiaiíkorii. Irrantišcli

.fr.ctllík.

\4lr. .loscl.l-Iasllí]i. Nítrrtirtl l)tllnititlr'it. I)is.

ltlg' l,ctr NiarcirlČtilt 1li.eclttcsl tltilrlr tla zvtllettí z,ítsltt1.lctt 1lodrlil.at.-'lLt it trczisktlvÚllo sckloltt cltr
\.(bčrtrle |rtittrise: i\lar.celir Korjiiktlrtl..lari i\lirIíl... Katcřinir Silttrli. llrg. Nlit.trslitr Volaříl'. \ll]Dr. irtr
l)tttt

I(oncŠ

Niktlrl z

1rřit<lntrl1.clr

llcnrii 1rřipt'rlrírtkr' |i r zttcsctri.tlt

trár t.ltLiIlt.

!:.UUfq!!,

Shrtrtrrltztlčtlí partlrct.tt scltr.iiltrie sltrŽettí \'í|rčr.tlr'ť'|itltrlise : Ilarla litlrlirříl.'orii^ liratltiŠeIi.fr;lilíl.'.\lgr
.|tlSel1.llasrrili. lVlirr.titlit l)tltrlinclr,ii. I)is.' V|arccia Ktrriiikor.ťt..|lttt 1\'ía}ik. l.'ateřirrir Šíl.lrli.lrr!. Míir.tlslÍ]r.
\'tllařík. \lt,t)r' Irtl KtltrcŠ

Vci.ciná slčr.a
lllasovalo pro: l-{

I

l'oclrtikalc[(' a trcziskovy scktor
()
I ila.soi alo pttr:

Illasoi alrt ploli: il

I

llastn al() pt'ot1:

1-tll.Žcltl se ltllts..lr.ijttí: t)

t)

7'clr.Ž-elrl

so lilas*r 'ittí ii

sttcs.-.ttí llt lo schr tilcnr'r'

l]. a l].

\.tlll24 člcriLr lrr'LrtrÚ:t.]rp-r-Ýbgtu

I)i'ttt.ltlzcl. l,ar.lílt 1li.ctltlcsl rttil,rlt t.la
|.]tr;letr;t

BoŠiaktlrii. \.ít (.e

Mis]lí rrkČtlíslilrl)irrvN'likLrlt

v

rt

zrtilctti zástttpcLt vt-ic.Ittélttl sckttlrlt tlo l(tltltrtrlttihtt

r.ýlrtlt.tt'

r.rlr,. \.(.rit ',\tltilŠtlr li.

I'lttt Itl{. l)etr \1ar.cillČiik 1liciitresl ttiir t|i t-tl.t u'rtrletri zlisltt1le tt 1ltrdlli|irrtclLt a ticzisktllt'lttl sckltlr[i tltt
l(tlrr1t.oltrílltl r,Ý[rtit.Lt: lrrg. l}c. I{lttlotrlír Dirrjlt.'.l' Irlg. i\'licltlrl Stllařík. llig' l)trtr.il' Stašl.().

\il'tlo z příttlttltll.clr

ttctlrli 1lři|ltltttírtl'r l.' \ lllese lli tlt

ttl"ii rlttttlt.

\.eřr-..irlii sÍť,rlr

Illlrsot,alo pt'o: l4
l,tlcltrikate|é it ttczislttrl i. :ťI',tor
Illasovalir [l'r)i ()
I

I

Ilasovulo proti:

I

liasovitlo prtrti: 0

(J

7't|rŽ'c|o sc ltlasrir'litti:

{)

Zclr.Žcli-r sc Itlltsitr.;itlí:

t}

isLtescttí b\ ltr se ltr.iilerttl.

l]r la r.r'hltiŠetta pLcstiir lin 1lro Sitl]l0sl.ltl}t'.iecltliirrí l,tttgťatlltlr.tilttr r ý[rtlrtr. Vibčr.or'ó l..rltttise
Ktllrtl.trlttíhtr r j.Lrtrrtt \lístrri irkČlrískttpin1 \1iktrloi sktr.

lt

Místníakčnískupina &tilru|ovsko
14. !tÍilt.ttlacc zc zasr.riárrLI]LpgLitlllor éhc' r rlrortt \í't:!rríiikČriísktr}riir) \1ikiritlr sko

.it.lzcl.Par.líiipl.íitlttrtljittltrrtlttlra1tlie..tttiitiil)t.tlqrlttlttl
Nit ltttltttl.it.eirlartí bl l přctlsetltltt p11.1.'1..11lrol élttr r i lrrlt.tt.ictltltrtrtl.sltrČ zi tllctt .Ítiz.eť Pal lík. Pt.ograttltlr (
r,í,l.ltlrcliilc ilarrltttrtl ii scltr.i.tlil lrlg..]ilst-.tl.t Št'irl.,ltLr tltr tirllkcc lcdtlttcílrtl zl"tittčsttlitt.tcc 1'lrcl r.taIizaci
s('l .l,ll
1

.5' Irrlbrnrltcc

zc Zas''."lúrlí \,.it.lčr

tltlr sktl

\1arceia KoI'raktlr it jtllbt.tttor alit ;lřítt-irrtlrc tl .jcilttltttí \'r btittrr ť killltisc \ÍístrriirkčrtískLr1lirrr
\,íiltLrltlrsko. Ni] to11lto ietlrriirrí [.rria pret1sr.clltrrrí \'íbčrtlttiktlt.i.tisc zr.tl]cltl.t \1ar.cel* Ktrliitktlr.li.

i(;. Ittiilrrrtiicť Zc Zirsctliitlí Ktltttrtiittílttl
\.'ěI.a -,\llttlŠtlr ii itllirt.tlttli

Racio lrt

í

lit l)ari

17. IlLr7rtci.

r '..irtlrtt

alit 1lříltlI-ttttj tr :litr

\IístrríaLč.rti skr-rpirrr \likirltlr sktl

t.Ž-cni it

scltr lllcttí zit pt.et|scilLt Ktlllti.tlltlího ., r lrtrt.tt Irrr:. !}t

lr.. i ir.

!it$!!E

lng. .losct-Šc.illolra inÍilrrtltri al I)arinc-rl' l1 po\ il.lIl()sti kaŽtl.i ki.lttt isc tlt i rt i rllii i tle aics1'ltlli 1 r rtlt'rlč' sr.rlilt
a []r()\ L;st .j.:'tl n:itr í' Ii prolr l eIll a t c c čei1rri rl í eirrtlrČ tl ic lt ll ttaItc.tl Ích prtlstřti.l ktr stlč i l " Žc ;'rrtlstřeii tl ctr íttt
1|{$ [Lrc1c priil dclpt'lcitllrrlě Čcrplitttl ze J t)pťrilČllícll|]l.()g|alllLl. \r 1ttttl chi ili je 1lřizrtairir llnallČrrí
Člistka cca ]^5 Irlil. }iČ tlotaci l' O|'ŽP 1', g .s1roltt;lr:ici .- (.liKt) )' \..jecliiitrti IstlLr 1lirdtrlírrkl i.eilrlitrr
z cllilŠícjr()I)'
i

|

i

Patl Rtrstisliri KtlŠiiall.zttesl tl()tílZ. ztla Lrit..ic lt-tilŽt-té č.crllat ilrrarrČrrÍprostřctlkr. llir ťrclrŽbtr a rlL-rllllrit
pairriiteli' ()dpor'ěc1čl ltlg. .ltrscl.Še'iirtrlta . r s(lLlČasttct clrr íli sc.ier'í Čet.piiriíclo1ací llii tento irčcl ilrk<r
ncprartlěptlclt-ibnel. i.1.lrletlorě se 1lř..r-iptlkllitlii. r 1rří1lirtlč rlečc.rpítrtíflrrlrnč'nícirpt.tlsti.ctlkit t 1llllrclt
irb.jelrlech r .1eilncltlirrch OI'. tlttlŽtlÚ 1rřesrrtltr1i tlllarlčrtích ]]l.tlsti1.iJ(11 it tll.lčtrlr tlc zi.třilzettí ČL'rpiilll
dotací lta tclt1tl ťtčcl.
1.3. Z-át

ěr

Řictici sclrrtzc pr.idt\koral rŠerlr1liítolllll\ll1 zn
S

|r

ťtČitsta

l'eltisit.ttktilní.iccinilrlí a Lrlt'orrčil zascttiirtí

roriráŽtlčtti 1laI.tnet.tr.

\' \Iikirloi

č' clrlc

l l. kr čtrrli ](]

i

j

Zt1lsala: \ Íirr.ce]ii Iliěrrbct.gertlr li

()r čiiia: -\ I:rr.ce llr KtlIiirktrl á

/,/
//'

-r'/
/ L'i- / / ,

t

