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Smlouva
g p oq.kyt+  u tí  { r q"i nve.s t iš  { rí  d oF qe 

" 
4 a celo ro č 4!-č jnJr ost z [ o"zp oč tu

města Chebu na rok 2022

-18

Smlouva se vzay í rá mezi:

Poskýovatelem: město Cheb

Sí dlo:

TeIeť on:

tČ o:
DIČ :

náměstí  Krále Jiří ho z Poděbrad | l14,35a 20 Cheb

354 440 1,tt

00253919

c200253979

Datová schránka; a8sbnvc

Zastoupený: starostou Mgr. Antoní nem Jalovcem

Bankovní  spojení :  Komerč ní  banka a. s', poboč ka Cheb

Č í slo ú č tu:

Variabilní symbol:  3788322002

(dále j  en poskytovate1)

Pří jemcem:

Sí dlo:

Telefon:

ICO:

DIČ :

JazzBig Gang z.s.

Kamenná 206120, 35002 Cheb

, 
27002713

c227002713

Datová schránka: c4yhnet

Registrace ve veřejné m rejstří ku: spisová znaš kaL 4323 vedená u Krajské ho soudu v Plzni

Zastoupený: Tomáš em Kož eným, mí stopředsedou

Bankovní  spojení :  Č eskoslovenská obchodní  banka' a.s'

Č í slo ú č tu: 
(dále jen pří jemce)

uvedené  subj ekty uj ednaly následuj í cí :

I .

Výš e dotace' její  ú č el, forma a termí n splatnosti

l. Na základě usnesení  ZM č . I3l32l2022 ze dne 20. I ,2022 uděLí  poskytovatel pří jemci finanč ní

dotaci ve výš i:  100 000 Kč  slovy: jedno sto t isí c korun č eských.

2. Dotace je poskytována výhradně na celoroč ní  č innost.
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PeněŽní  prostředky ve výš i dotace budou pří jemci uvolněny do 15 dnů  po nabytí  ú č innosti té to

smlouvy jednorázově, a to formou bezhotovostní ho převociu na jeho bankovní  ú č et uvedený

v té to smlouvě.

l.

I I .

Zák| arJní  povinnosti p ří j emce

Pří jemce se zavazttje pouŽí t finanč ní  prostřec{ ky výhr.adně na výdaje spojené  s celoroč ní

č inností  v souladu s Programen pro poskytovárrí  neinvestič ní clr dotací  na poclporu celoroč rrí

č innosti v obiasti kultury z rozpoč tt-t mč sta Clrebu V roce 2022. a to na č ásteč né  pokrytí  náklaclť r

na sluŽby, cestovní ch a ostatní ch nákladů .

Pří jemce je povinen pouŽí t poskytnuté  Í -rnanč ní  prostředky výhradně k ú č elu uvedené mu

v č lár-rkr.r I I . odst' 1. té to smlouvy a vyč erpat je nejpozději do 3| , 12, přÍ sluš né ho rolru. Tyto

prostředky nesmí  poskytnout j inýrn právnickým nebo fyzickým osobám, pokud nejde o ú lrrady

spojené  s ť tč elem, na který byly poskytnuty' Z poskytntrtých finanč ní ch prostřeclkť r ne1ze lrr.adit

výdaje (náklady) stanovené  Programem pro poskytovárrí  neitrr'estič ní ch dotací  na podporu

celoroč ní  č innosti v oblasti kr-rlturry z rozpoč tu něsta Chebu V roce 2022 na základě' které lro

byla Žádost podárra a dotace orgány sclrválena,

Pří jemce ciotace se zavazuje zajistit ní Že uveclenou propagaci města Chebu jako poskytovatele

předmětné  dotace. Propagaci nrěsta Chebtr se pří jernce zavazuje zajistit takto

Formou vizuáIní  propagace: r"rmí stí  prezentač ní  poutač  nebo ztrak n"rěsta Chebrr napódiu nebo

v mí stě koncentrace cí lové  skupiny osob - vyprljč ený z Ttrristické l"ro infocentra,

Formou we.bové  prezentace: prostřednictví n.i webu pří jenrcc" dostupné  na adrese

wr.l,w..i azzbi g gan g. cz.

U propagace rnusí  být č asový intervai nebo terrní n její 1ro uskuteč nění .

Př.í jence dotace se zavazuje, Že uvel'ejněný zrrak nrěsta Chebu, bude graÍ icky vyveden

v souladu s konrunikač ní nr manuálem rněsta Chebu. Na vyŽádání  buc.le zaslán scl"rr,álený vzor

městské ho znaku odborem š kolství , tělovýchovy a kulttlry pří jemci'

5. o uŽití  poskytnutých flrranč ní ch prostt'eclkť r vec1e přljenicc santosttitt-tou pr'ť tkaznou evicJerrci.

6, Pří jemce je povinerl prové st a předloŽit na formuláři závěreč né  vyú č tování  dotace, a to

nejpozději do 31. 1. následují cí ho rol< u. Při vyť rč tování  pr'edloŽí  pří jemce pří slrrš né mu odboru

Městské ho ú řadu v Clrebr"r (odbor š lrolství , tělovýchovy a kultury) *  garantll snlottvy,

podklady stanovené  pr'í sluš nýrr'r dotač ní m programem, na základě, které  byla Žádost podána a

dotace orgány schválena, a propagaci urč enou smlouvou.

] ' Nevyč erpané  flnanč rrí  prostředky z dotace je pří jenrce povinen vrátit clo 31.1. rrásIedují oí l.ro

roku formou bezhotovostní ho převodu na irč et poskytovatele veclený u Komerč ní  banky, a.s.

(viz výš e).
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Pří jemce je rovněŽ povinen vrátit poskytnuté  Í jnanč ní  prostředky na Í tč et poskytovatele, jestliŽe

oclpadne ť rč el' na který je dotace poskytována' a to c1o 15 dnť r ode dne, kdy se pří jernce o té to

skuteč nosti dozví '

I I I .

č estná prohláš cní  a dalš í  povinnosti pří jemcc clotace

Pří jemce dotace proh1aš uje, Že vš echny irc1aje, které  uvecll v té to srrrlouvě. jsou pravdivé

a Úrplné .

Pří jemce dotace prolrlaŠ r-rje, Že se nenacbází  v ú padktl č i likvidaci. Pří jemce dotace se zavazuje,

Že bezodkladně inforrnuje poskytovatele o lrrozí cí m ť rpadku a/nebo ú padkr.r ďrrebo zahájení

insolvenč ní ho ří zerrí . Pří jemce dotace - právnická osoba - se souč asně zavazuje pí semně

informovat bezodkladně poskytovatele dotace v pří padě přeměrry právrrické  osoby a je povinen

pí semně si vyŽádat sor:hlas poskytovatele s tottto přenrěnou. Pří jence dotace _ právrrická osoba

- se dále zavazu1e bezodkladně infbrn'rovat poskytovatele clotace ohleclr-rě zruš ení  právnické

osoby s likviclací . V pří padě' Že je pří jemcern fyzická osoba, prohlaš uje, Že mu nebyl soudem

nebo správní m orgánem ke dni poclpistr smlouvy pravomocně uloŽen zákaz č inrrostitýkají oí  se

č irrnosti uvedené  v č lánku I I . té to smlouvy' V pří padě poruš ení  povinnosti dle tolroto odstavoe

je poskytovatel oprávněr'r odstoupit od té to smlor"tvy.

Pří jemce prohlaš uje, Že nenrá ž ádné  závazky vů č i orgánť lm veřcirré  správy po lhů tě splatnosti,

zejmé nadaňové  nedoplatky ir petrále, nec1oplatky na pojistrré n a lla pei.rále rra veřejné  zdravotní

pojiš tění , na pojistrré m a penále t 'ra sociálrrí  zabezpeč cní  a pří spěvku rra státní  polit ikr"l

zaměstnanostl, odvody za poruŠ ení  rozpoč tové  kirzně č i dalŠ í  nevypořádané  l.irranč tlí  závazI< y

z j irrýclr projektů  č i z j iné  č innosti'

Pří jemce dotace proirlaš uje, Že jako fyzická osoba, pří pailně jako právnická osob, resp. její

statutární  orgán, nenrá v trestní m reistří kr'r záznan, o odsoltzení  za trcstný č in, jelroŽ skr-rtková

podstata souvisela s předrrrěterrr pocinikárrí  pří jemce dotace, nebo pro trestný č in, jehoŽ

sklrtková podstata sour,isela s přcclmětem poclnikárrí  pří jer'r.icc c1otacc, rrebo pro trestný č ir'r

hospodářský anebo trestrrý č in proti n.rajetkr:  vc snrysitt záI< ona č . 40/2009 Sb.. trestní  zákoní k.

ve znění  pozclějš í ch předpisť l a ,zákona ě. 418l2O11 Sb', o trestní  odpovědnosti právrrických

osob, ve znění  pozdějš í ch předpisť t.

IV.

Dů sledky poruš cní  zityaz| < t pří jcmcc _ sanlrč ní  uicdnií ní

1. JestliŽe pří jemce nesplní  některou Ze svých povinností  stanovený'olr tor.tto snrlottr'ott,

nespoč í vají cí  vš ak v neoprávnětré nr pouŽití  prostřeclků  dle odst. 2 tolroto č lánkrr, má

poskytovatel právo od pří jemce poŽadovat' aby ve lhť rtě, kterou poskytovatei stanoví ,

poskytnuté  peněŽní  prostř.edky č i jeiich č ást vrátil' Pokud pří jemce ve stanovené  lhť ttě
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poŽadovarré  prostředky nevrátí , povaŽtljí  se tyto prostředky za zadrž ené  ve smyslu zákona
o rozpoč tovýclr pravidlech itzenrní ch rozpoč tť r' Př.í jer-rrceie v takové m pří padě povirrcn zaplatlt
penále ve výš i odpoví dají cí  7o/oo (slovy: jednornu promile) zadrŽovaných prostt'edků  za kaž dý
den prod1ení .

2, Pokud pří jemce pouŽije poskytnuté  prostředky (pří padně je.iich č ást) kjiné mu ú č elu, neŽ'ie
uveden v č lánku I I . té to snrlottvy, povaŽují  se tyto prostředky (pří padně jejich č ást)

za prostředky neoprávrrěně pouŽité  ve snryslu zákona o rozpoč tových pravidlech ť tzemní ch

rozpoč tť t, a pří jernce je por,itren je vrátit a zap| alit poskytovateli penále ve výš i 1 % o (slovy:
jednoho promile) neoprávněně pouŽitých prostř.edkť r zakaž dý den r"tplynulý ode dne, kdy byly
připsány na ť rč et přrjemce, do dne jejich opětovné ho připsání  rra ú č et poskytovatele.

3. Pokud z dť rvodu podstatné ho poruš ení  té to smlor.tvy Ze strany přrjemce poskytovatel

od smiouvy odstot"tpí , povaŽují  Se veš keré  finanč ní  prosli.edky do té  doby poskytnuté

Za prostřeclky neoprávněně pouŽité  ve smyslu zákona o rozpoč tových praviclleclr ť rzen-rrií clr

rozpoč tů . Pří jen"rce je v takové rn pří padě povirren veš keré  poskytnuté  Í .inanč ní  prostředky
poskytovateli vrátit a zap\atit penále ve výš i 1 % o (slovy: jednoho promile) rreoprávněrrě

pouŽitých prostředkť l za\< až dý den uplyrrulý ode dne, kdy byly připsány na irč e1 pří jemce, do

dne jejich opětovné lro připsání  na ť rč et poskytovatele.

4, Veš keré  platby jako dů sledky porr.rŠ ení  závazkŮ provede pří jemce formou bezhotovostlrí ho
převodu na uvedený ú č et poskytovate1e.

5. Za.iednorázové  porr'iš er-rí  jednotlivé  neperrěŽité  povinnosti pří jernce stanovené  touto sm1ouvou

se sjednár'á smlltvní poktrta ve výš i 15 % oz výš e poskytrruté  dotace, Přrjernce jc povirrerl Lrlrl.aclit

poskytovateli.tuto smluvní  pokutti rra základě výzvy, ve které  poskytovatel rovrrěŽ označ í
povinnost, která byla poruŠ ena. Pokud přrjemce po obdrŽení  výzvy k ť rlrraclě smluvní  pokuty
(č i předtí m) odpoví dají cí  povinrrost splní  bez zb1.teč né ho oclkladu, zváŽí  poskytovatel sní Žení
č i prominutí  pokuty. Pokud pří ienrce povinnost, za její ž  rlesplnětrí  poskytovatel poŽaduje

zaplacení  smluvní  pokuty, bez zbyteč né ho ocikladu nesplní , má poskytovatel právo poŽadovat,

a pří jemce zap| attt, smltlvní  pokutrr opakovaně , a to vž dy po měSí ci prodlení  se splnění m té to

nepeněŽité  povinnosti' Uplatnění  ustanovení  o smlur'ní  pokutě nevyluč uje právo poskytoi,atele

uplatnit san]< ce stanovené  v odst. 1 až  3 tohoto č lánku'

6. Vpří padě, Že pří jemce nebude plnit ť rč el, na ktelý nru byla dotace poskytnuta, atoZclů r,odu
zásahu vyš š í  rrroci, který prokáŽe, r"reuplatní  poslrytor,alel postup podle výš e uvedených
odstavcť t I ,2 a 3 a tohoto č lánku. 

.fí nrto 
ustanovení m nejsour c]otč erra ostatní  ujedr.rání  té to

smlouvy.

V.
KontroIa vr'už ití  c| o1irce

1. Město Cheb si vyhrazuje prár'o prové st u pří jemce té to c1otace veřejrrosprávní  Í .inarrč ní  kontrolu
č erpání  a vyuŽí vání  dotace, podle zákona ě, 32012()01 Sb.' zákorl o Í jrrarrč ní  kontroie, ve znění
pozdějš í ch předpisť r, se zaměření m tra cJodrŽení  podmí nek, za kterýol.r byly clotace poskytnuta.
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2.

Pří jemce je povinerr v rámci výkonu kontrolní  č innosti c] le oclst. 1 tol'roto č lánku předloŽit

kontrolní m orgánů m k nahlé dnutí  originály vš eclr ú č etní ch dokladů  týkají cí ch se č erpání  té to

dotace. Doklac1y je rrutno arcl"iivovat po dobtl následují cí ch 10let od clata poskytnutí  dotace.

Za spinění  ú č elu, na který byia dotace poskytnuta, a Za pravdivost i správnost závěr.eč né ho

vyú č tování , odpoví dá statutární  zástupce pří jerr'rce. který tuto skuteč nost zároveň pí semrrě

ootvrdí .

1.

VI .
Ukonč ení  smlouvv

Tato smlouva rnů Že být ukonč ena:

a) Dolrodou smluvní clr stran nebo

b) odstoupení m od té to srn]ouvy z dů vodu poruš ení  povinností  smluvní  slrany vyplývají cí ch

zté to smlouvy nebo z j iných dů vodť r stanovených obč anským zákoní kem a/nebo zákonem

č . 32012001 Sb., o finanč ní  kontrole, ďnebo zákonern č , 25012000 Sb', o rozpoč tových

pravidlech ú zemní ch rozpoč tť t, ato za podmí nek uvedených v tomto č lárrku.

V pří padě, Že poruš ení  smlouvy mť rŽe být napraveno a neplní cí  strana tak neuč irrí  ani do 14

kalendářrrí ch dnů  po obdlŽení  výzvy k nápravě, pak je druhá smluvní  Strana oprávněna

odstoupit od té to srr-rlouvy doruč ení m pí semné ho oznámení  smluvní  straně, která pori.rš iIa svoii

povinnost. Nemů Že-li být poruš ení  povinností  napraveno nebo jedná-li se o podstatné  poruš ení

smlouvy' je Strana, která sm1ouvt.l neporuš uje, oprávněna odstotrpit od té to smlouvy

s okamŽitou ú č inností .

Poskýovatel je kromě dů vodu uvederrýcl'r v ustanovení  č lánku VI . odst. 4 té to smlouvy

oprávrrěn od té to smlouvy odstoupit z dů vodů  na straně pří jemce, a to zejmé na v pří padě, Že po

uzavření  té to srnlotrvy nastane nebo vyjde najevo skuteč nost, která poskytovatele opravňuje

dotaci nebo její  č ást oclejmor'rt ' fakovýrni skuteč nosti jsou napří klad zjiš tění  poskytovatele, Že

ú daje, které  mu sdělil pří jemce' a které  rněly vliv na rozlrodnutí  o poskytrrurtí  c1otace, jsou

nepravdivé .

Podstatným poruŠ ení m smlouvy opravřrují cí m poskytovatele oclstotrpit s okamŽitou ú č inností

od té to smlouvy jsou zejrné na následují cí  skuteč nosti:

a) jestliŽe pří jemce neuskuteč ní  podporovanou aktivitu tak, jak se zavázal a jak bylo

dolrodntrto ve smlouvě nebo v prť lběhr-r její  realizace, jeclná V rozporu s obecně platnýnii

pravnlml preoplsy;

pří jemce nedodá ve stanovené m ternrí nu č i nedoclrŽí  stanovený tern'ií rr vyť rč továrrí  celkové

realizace č innosti;

pří jemce opakovaně neumoŽrrí  kontro]u č innosti ze strany poskytovatele'

5' Poskytovatel si vylrrazr"rje právo přeruš it platby dotace ďnebo poŽadovat ú plné  nebo č ásteč né

vrácení  vyp1acené  č ástky (č ástek).

a
J.

/ lŤ .

b)

c)
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2.

a

6. Tato smlotlva Se ruš í  ke dni doruč errí  odstoupení  drulré  straně' odstoupení rn vš ak není  dotč en

nárok r-ra rrál'rrady ú jmy nebo snrluvní  pokLrty dle té to smlouvy.

I

VI I .
Závé reč ná ustanovení

Pří jemce prohlaš uje, Že se řádně seznárnil se vš emi právní mi přeclpisy (a to vč etně podmí nek

pří sluš né ho dotač rrí ho progranlu), kteró upravrrjí  poskytování  dotaoí  z rozpoč tu něsta Cheb i se

vš emi obecně závaznýmí , sorrvisejí cí r'ni, právrrí mi normamt a Že veš keré  uvedené  ú daje a

veš kerá proh1áŠ ení , která uvedl v souvislosti s touto dotací , jsou pravdivá'

Pří jemce je povinerr bez zb5t.eč né ho prodlení  pí semně infornrovat poskytovatele o jaké koliv

změně v ú dají ch, uvedených ve smlouvě ohledně jeho osoby, a o r,š ech okolnostech, které  mají

nebo by mohly mí t vliv r-ra plněr'rí  jelro povinností  podle té to srnlouvy.

Pokud tato snrlouva č i zvláŠ tní  obecrrě závazný předpis nestanoví  j inak' t 'í dí  se vztahy clle té to

smlouvy pří sluš nýrrri ltstanoverrí mi zákona č ' 25012000 Sb., o rozpoč tových pravidlech

ú zenrní clr rozpoč tů , ve znění  pozdě.iš í ch předpisť r, ustanovení ni $ 159 a násl' zákona

č ,50012004 Sb., správtrí  řád, ve znění  pozdějš í clr předpisů  a dále přiměřeně ustanovetrí tni

zákona ě. 8912012 Sb., obč arrský zákorrí k, ve znění  pozdějš í olr přeclpisů .

Pří jemce byl inť ormován o skuteč nosti. Že poskytovatel rrrů Že zr'et'e.init jeho jrné no (obclrodrrí

jmé no) a adresu, dotač ní  t itul a výš i poskytnuté  clotace v souladu se zákonenr č . 106/1999 Sb''

o svobodné m pří str.rpu k informací tn, ve'znění  pozdějš í ch předpisť r, a zákonenr č . I I0l2019 Sb.,

o zpracovárlí .osobní ch ť rdajů , ve znění  pozdějŠ í ch předpisů , a xaŘÍ zpNÍ rvt nvnoPSKÉ Ho
PARLAMENI .U A RADY (EU) 20161679 ze dne 27. dubna 2016 o ochralrě | yzickýclr osob

v souvislosti se zpracování m osobní ch ú dajů  a o volné nr pol'rybu těchto ú dajů  a o zruš ení

směrnice 95l46lE's.

Pří jemce byl informován o skuteč nosti, Že poskytovatel már pověř.elloe pro oclrt.atru osobní cir

ú dajů  (I rrg. I (věta Balgová, e-tr'rail:  poverenec@clreb.cz, tel. 354 440 111)'

5. Pří jernce dotace bere tla vědomí , Že poskylovatcl clotace, zveřejní  smlouvtt o poskytr-rtltí  dotace
;  ;  

^ ;  
í  ̂ ří ^ .,] . Á 

']  ^l JvJ1 PrlP* qrrv * -datky na své  ú ředrrí  desce zpť tsoben.r trrnoŽliul.ií cí lr"r c.lálkor'ý pří strrp.

Veřejnoprávní  smlouva o poskytnutí  dotace nebo návratrrÓ Í inanč ní  výporno.1 6o r,ýš e

50 000 Kč  se nezveřejňuje. Veřejnoprávní  smlouva vč ettrě cloc1atkť r brrde uveřejněna nejnré ně

po dobu 3 let ode dne její ho zveřejnění .

Pří jemce rrerlí  oprávněn započ í st svoji pohledávkrt za poskytovatelerr, a to ani č ást své

pohledávky, vč etně po1rledávek zí skarrých postoupení m, proti jaké koliv pohledávce

poskytovatele za př"í jerr-rcer"rr, a není  oprávněn postotrpit jakákoliv práva a povinnosti z té to

smlouvy a/nebo v sot-tvislosti s tottto smlouvou, ani k rrim zří dit snlr'rvtrí  zástavtrí  právo na třetí

osobu.

A

o.
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7. V pří padě doruč ovárrí  dokr-rmentť t se za řáclně dorr"rč erré  povaŽtrjí  té Ž clokumenty doruč er.ré

prostřeclnictví rn datové  schránky. Dorr'rč uje-li se způ sobem podle zákona č . 300/2008 Sb.,

v platné m znění , ustanovení  j iných právní ch předpisť r upravr-rií cí  zpť rsob doruč elrí  se nepottŽijí .

Dokument, který byl dodán do datové  schránky, ie doruč en okan'rŽikem, kdy se do clatové

schránky přihlásí  osoba, která nrá s ohleclenr na rozsah své lro oprávr'rění  pří strrp k dodarré rnu

dokumentu. Nepřihlásí -li se tato osoba do datové  schránky ve llrů tě 10 drrů  ode dne, kdy byl

dokument dodán do datové  schrárrky, povaŽuje se tento clokument za doruč ený poslední m dnem

té to lhů ty. Takové to doruč ení  dokltnrenttr nrá stejné  právrrí  ť rč iirky jako doruč ení  clo r,lastní ch

rukou.

8. Poskytovatel prohlaš uje, Že poŽadttjc uzavř.er.ií  snrloul,y pí semnou lbr.nrou a Že j í  neclrce být

vázán, nebude-li pí semná forma stnlr.tvní mi stranami dodrŽena. 
,I ^ oté Ž platí  o veš kerých

pr'í padných dodatcí clr k té to srr-rlouvě č i zrrrěnárl té to smlouvy.

9, Tato smlouva nabývá platrrosti podpiserrr smlr'rvní ch stran a je vyhotovella več tyř.eclr

stejnopisech, z nichž jeden obdrŽí  pří jemce a tři poskytovatel'

Smlouva' vzlrledenr k výš i hoclnoty .iejí ho předn.rětu (50 t is. Kč  a ví ce bez DPFI ), spadá do

reŽimu zákona č . 340l2015 Sb., o zv1áš trrí ch podrl-rí rrkáclr ú č irrrrosti některýolr Srrr1uv,

uveřejriování  těchto smluv a o registrlt smluv, rrabývá ť rč ir'rrrosti r're.jclří ve dnenr r-rr'ci.ejnění

prostřednictví n-i registrtl snlluv podle uvedetlé ho zákona. Poskytovate|  se zavazuje realizovat

zveřejnění  té to sr.r.rlouvy v přednrětné m registru v souladu s uvedeným zákonem.

10.Město Chebosvěc]č trje ve smysltr ustanovení  $ 41 odst' 1 záliona č ,12812000 Sb., o obcí clr, ve

znění  pozdějš í ch předpisů , Že rtzavření  té to srtllouvy bylo scl-rváleno Zastupitelstvenl tněsta

Chebr-r na jeho zasedání  konané t'tr drrc 20.1.2022 tak, jak 19.',yŽadLrje ltstanovení  $ 85 pí sm' c)

/  ustanovení  s 102 odst. 3 zákotra č . 128/2000 Sb.. o obcí clr. ve z'tlČ ní  pozc1ějš í clr přeclpisť r'

11. Pří jernce i poskytovatel prolrlaš ují  a stvrzují  svými podpisy, ž etato snlouva je pro.ievem jejich

svobodné  a omvlu orosté  vů le.

datum: 
o B, ilJ. 

.lor; clarrrrn:  {  --s 7iL'<

poskytovatel
město Cheb ,
zastoupené  staro

Mgr' Antoní nem Jalovcem

Jazz
zastottpený ní  sť ópředsedor-t

fornáš enr KoŽený.rrr
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