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Notářský zápis

sepsaný dne 3I.3.20I5 (třicátého prvního bŤezna roku dva tisíce patnáct) Mgr. Ditou
Kuštovou, notářkou se sídlem v Chrudimi, v její notářské kanceláři v Chrudimi IV'
Masarykovo náměstí 59, na žádost spolku EDDA - Edukaceo Didaktika, Dialog,
Alternativa) z.s.) se sídlem Na Rozhledně 766, Chrudim Iy, 537 01 Chrudim, identifikační
číslo 270 42 235,

o rozhodnutích
členské schůze spolku,

konané dnešního dne 3I.3.20I5 (třicátého prvního bŤezna roku dva tisíce patnáct) vmé
notářské kanceláři na adrese: Chrudim IV, Masarykovo náměstí 59, PSČ 537 01' to je o: - - - -

a) změně stanov spolku,
b) schválení účetní závěr|<y za rok2014,
c) změně právní formy,
d) určení postavení zak|adate|ů, - _ -
e) jmenování členů správní rady,
f) jmenování revizorao
g) jmenování ředitele' - - -
h) přijetí nového znění zak|ádací listiny.

I.

Na žádost spolku shora označeného, jehoŽ existenci jsem ověřila obsahem výpisu ze
spolkového rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl L, vložka číslo
6090,jsem se dnešního dne zúčastnilajednání členské schůze.

II.

Působnost členské schůze přijímat rozhodnutí níže uvedeného obsahu jsem ověřila: - - - - - -
a) ze stanov spolku' které mně byly předloženy jednatelkou spolku v rámci přípravy členské

schůze jako poslední platné znění.
b) z ustanoveni $ 247 a následujícíchzákona číslo 89/2012 Sb. (občanský zákonk),

Způsobilost dnešní členské schůze přijmout rozhodnutí níže uvedeného obsahu jsem ověřila
takto:
a) zpozvátlky na členskou schůzi ze dne 25.2.2015, o které jednatelka spolku prohlásila, že

si ji osobně převzaly všechny členky spolku,
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b) z aktuálního Seznamu členů spolku předloženého jednatelkou spolku, podle něhoŽ má
spolek k dnešnímu dni 5 (pět) členů,

c) z listiny přítomných na této členské schůzi, podle níŽ b1'lo přítomno osobně všech 5 (pět)
členůspolku,---

d) zjištěním existence a právní subjektivity spolku EDDA - Edukace, Didaktika, Dialog,
Alternativa) Z.s.' se sídlem Na Rozhledně 766. Chrudim Iv,537 01 Chrudim, identifikační
č,is|o 270 42 235, z výpisu ze spolkového rejstřil<u vedeného Ikajským soudem v Hradci
Králové, oddíl L, vloŽka 6090, který tvoří nedílnou součást tohoto notářského zápisu, jako
jeho příloha číslo jedna,

e) z výslovného projer,u předsedající členské schůze spolku, to je paní Bc. Ivany Hrubé,
natozené 15.I2.l980, býem Trhová Kamenice, Kameničky 14, která na základě listiny
přítomných a skutečností shora uvedených prohlásila, Že členská schůze je způsobilá
přijímat rozhodnutí, je-li přítomna nadpoloviční většina členů spolku' když na dnešní
členské schůzi byly přítomny všechny členky spolku osobně a podle ustanovení 5 252
zákona číslo 89/2012 Sb. (nový občanský zákoník) má při hlasování kaŽdý člen jeden
hlas, přičemŽ proti obsahu jejího prohlášení ani proti výkonu hlasovacího práva osobami
přítomnými na členské schůzi nebyl podán Žádný protest.

Paní Bc. Ivana Hrubá, předsedající dnešní členské schůze spolku' je osobou mně jménem a
příjmením neznámou, která prokázala osobní totožnost platným úředním průkazem

III.

Ve smyslu ustanovení $ 80b odstavec 1 písmeno k) notářského řádu, na základě shora
uvedených zjištění a na zák|adě své přítomnosti při jednání členské schůze spolku prohlašuji,
Že - - -
a) formality a právní jednání, k nimž byl spolek či její orgány povinny před přijetím

jednotlivých rozhodnutí, byly učiněny a jsou v souladu s právními předpisy a
platným zněním stanov,

b) členská schůze spolku přijala tato rozhodnutí: -
1. o změně stanov spolku usnesením tohoto znění:

"Členská schůze spolku EDDA - Edukace, Didaktika, Dialog, Alternatil'a, z.s.

rozhodla o změně stanov tak, že se dosavadní znění bodu 9.1. doplňuje o notý'bod g)
tohoto znění:

,,g) rozhoduje o zrušení spolku i o jakékoliv jeho přeměně. "

2. o schválení účetní závěrky usnesením tohoto znění'.
"Členská schůze spolku EDDA - Edukace, Didaktika, Dialog, Alternatit'a, z.s.

schvaluje účetní závěrku za rok 2011 (dva tisíce čtrnóct), podle níž spolek \lkázal
ztrátu ve ýši 47'073,-- Kč (čtyřicet sedm tisíc sedmdesát tři korun česry\chl. herá byla
předložena Finančnímu úřadu pro PardubictE kraj, Územní pracoviště Chrudim dne
25.3.2015 (dvacátého pátého března roktt dva tisíce patnáct).", -



?

3.

4.

6.

7.

8.
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o změně právní formy spolku usnesením tohoto zněni:
"Členskú schůze spolku EDDA - Edukace, Didaktika, Dialog, Alternativa, z.s.
ro:hodla o změně právní formy ze spolku na ústav, a to s účinností k 1.4.2015
(pt'lnímu dubnu roku dva tisíce patnáct).", -

o určení postavení zakladatelů usnesením tohoto znění:
"Členska schtize spolku EDDA - Edukrlce, Didaktika, Dialog, Alternativa, z.s. určuje,
že postal'ettí zakladatelů ústavu mají: -
- paní Bc. Iyana Hrubá, narozená 15.12.l980, bytem Trhová Kamenice, Kameničlcy

I1. PSČ 539 0t.
- paní Táňa Zimmermannová, narozenó ]0.5.I979, bytem Chrudim II, Korbťiřova

323. PSČ 537 01.
- paní Renata Kašparovťt, narozená 5.3.1981, bytem Chrast, Tylova 790, PSČ 538

5l ".
s účinností ke dni zápisu změny právníformy doveřejného rejstříku.", - - -

o jmenování členů správní rady ústavu usnesením tohoto zněni:
"Členská schúze spolku EDDA - Edukace, Didaktika, Dialog, Alternativa, z.s. jmenuje
za členy správní rady ústavu tyto osoby:
- paní Janu Zemanovou, narozenou I1.8.]979' bytem Praha ]0, Uhříněves, Sušilova

1506 15, PSČ t0100'--
- paní Ing. Leonu Nosálovou, narozenou 5.9.1980, bytem Chrudim II, Na Valech

581, PSC 537 01,
- paní Lenku Korejtkovou, narozenou 26.]l.1980, bytem Chrudim II, Dr. Malíka

811. PSČ 53- 0t.
s účinností ke dni zápisu změny právníformy do veřejného rejstříku.

o jmenování revizora ústavu usnesením tohoto znění:
"Členská schůze spolku EDDA - Edukace, Didaktika, Dialog, Alternativa, z.s. jmenuje
revizorem ústavu paní Jarmilu Šmahelovou, narozenou 6.6.1980, bytem Chrudim IV,
Vaňkova 1336, PSČ 537 0], a to Súčinností ke dni zápisu změny právníformy do
veřejného rejstříku.

o jmenování statutárního orgánu ústavu - ředitele ústavu usnesením tohoto zněni
"Členská schůze spolku EDDA - Edukace, Didaktika, Dialog, Alternativa, z.s' jmenuje
do Junkce ředitele spolku paní Bc. Iyanu Hrubou, narozenou 15.12.1980' bytem
Trhová Kamenice, Kameničky 11, PSC 539 0l' a to Súčinností ke dni zápistt změny
právní'forny do veřej né ho rej.st říku.

o přijetí nového zakladatelského dokumentu usnesením tohoto znění:
"Členská schůze spolku EDDA - Edukace, Didaktika, Dialog, Alternativa, z.s.
rozhodla o přijetí nového zakladatelského dokumentu spolku, tak, že je jeho dosavadní
znění nahrazuje k okamžiku účinnosti zveřejnění zápisu o změně právní formy spolku
na ústav do veřejného rejstříku tímto novým zněním:-

5.
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Z'qrtÁo,qcÍ usrtrv,q ZAPS A^'É H o L. s TA ra
EDDA' z ťt.

Zakladatelé:

Jméno a příjmení: Ivana Hrubá.
Dahtm narození: I5.]2.]980. -
Trvale bytem: Trhová Kamenice - Kameničl<y 1 1. 53901 Hlinsko.

Jméno a příjmení: Tdňu Zimmermannová
Datum narození: ] 0. 5. 1 979.
Trvale bytem: Korbářova 323, 5370] Chrudim'

Jméno a příjmení: Renata Kašparovú
Datum narození" 5. 3. 1 98 1.

Trvale bytem: Tylova 790, 538 51 Chrast.

(dále v textu této listiny jen jako ,,zakladatel").

L
Nózev sídlo, doba twóní ústavu

1. Název ústavu zní: EDDA, z. ú. -
2. Sídlo ústavu je v obci: Chrudim' -
3' o adrese sídla a jejích změnách rozhoduje správní rada úsÍavu
4. Ústav se zakládá na dobu neurčitou.

il.
Posldní a účeI ústavu, předmět činnosti, předmět podnikdní

Poslání ústavu EDDA vychází z jeho nózvu. EDDA znamenó islandslql prababička - stará
vědma. Posláním ústavu je udržitelný rozvoj člověka a země v holistickém pojetí.
Slova Edukace - ýchova, Didaktika - vzdělávání, Dialog - otevřená komunikace,
Alternativa _ jako cesta komunitní práce dle potřeb všech věkových a sociálních skupin.
Pokládáme základy rozvoje občanské společnosti na principech solidarity, soužití
generací, celoživotního učení a hravého způsobu života v duchu motta: Spolu měníme
svět' -

Účrlu. ústavu je provozovóní následujících společenslql užitečných činnosÍí sloužících
naplnění j eho shora popsaného poslání :

a) zajišťovat výchovnou péči v modelu dětské skupiny (primárně pro děti do 3 let) a
podporovat (nejen) ženy při slad'ování profesního a rodinného života;

b) provozovat volnočasové' vzdělóvací a sportovní aktivity pro děti i rodiče (tóbory,
kroužlql, sportovní kluby, festivaly, plesy, řemeslné workshopy, semináře a jiné): - - - -

4 zajišt'ovat environmentální výchovu, vzdělávání a osvětll,' - - -
d) podporovat romoj alternativního vzdělávóní (především pedagogilry dle meÍody Marie

Montessori) - zřízení a provoz půjčovny didakticbých pomůcek;

tt.

2.
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plsobit na dění v komunitě z pozice komunitního centra (sociální práce s různými
cílotí'mi skupinami bez ohledu na jejich věk' sociální postavení, národnost, atd.) ve
sp o l up rá c i s lokálními organizacemi/s amo správou/firmami ; -
podporot,aÍ začínající podnikatellE, hand made domácí ýrobu a tradice, regionálni
produA:tt a dodavatele - znevýhodněné skupiny na trhu práce;
roloj kompetencí pro celoživotní vzdělávdní a chuti účastnit se aktivně společenského
:iyora - podpora aktivního stárnutí.

I,"'sledh' činnosti ústavu jsou každému rovnocenně dostupné za podmínek předem
stanoyení'ch. Tyto podmínlry stanoví sým rozhodnutím správní rada ústavu a ústav je

=eřeiní.

L'_.r.zr' mttže l' rómci své vedlejší činnosti podniknt. Předmět podnikání ústavu ke dni jeho
:aIo:ení;
_ lí'roba' obchod a služby neuvedené v přílohách ] až 3 živnostenského zákona._ Posh'tovaní tělovýchovných a sportovních služeb v oblastifitness, -_ Hostinská činnost'
_ Prodej h'asného lihu, konzumního lihu a lihovin,-_ Provódění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách, - -_ Prtlyodcovská činnost horská,_ Péče o dítě do tří let věku v denním režimu'
_ Psychologické poradenství a diagnostika, - -_ Masérské' rekondiční a regenerační služby.

Správní rada je opróvněna rozhodnout i bez změny této listiny o změně či doplnění
předmětu podnikání ústavu. Toto rozhodnutí vyžaduje souhlas zakladatele

il1.
Majetkový vklad zakladatele

Ú'to, je, vzhledem k tomu že vznikl přeměnou spolku (občanského sdružení) založen bez
majetkového ykladu.

IV.
orgóny ústavu

]. orgány ústavu jsou: - - - -
a) správní rada, -
b) kontrolní orgán (revizor),
c) ředitel.

2. Povinné údaje o členech orgánů ústavu jsou uvedeny v samostatné části této listiny. - - - -

e)

Í)

s)

v

t
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V.

Správní rada

Správní rada je nejvyšší orgán ústavu'

Spróvní rada má 3 (třil členy. Zakladatel má právo rozhodnout o změně počtu členů rady
i bez změny této zakládací listiny.

Členem správní rady nesmí být osoba, která je vúči ústavu v pracovním poměru, nebo
která není ve vztahu k účelu ústavu beztihonná. Člen správní rady nemůže současně
vykonóvat funkci ředitele ani.funkci kontrolního orgónu nebo jeho člena'

Členy spróvní rady .imenuje a odvolává zakladatel. NeníJi to možné, nebo pokud
zakladatel ani přes písemnou výnu ředitele, spróvní rady nebo kontrolního orgónu ústavu
nejmenuje chybějícího člena správní rady do 60 (šedesáti) dnů po doručení této výmy,
nolí nového člena správní rady samotnó správní rada hlasy zbývajících členů.

Funkční období členů správní rady je pětileté. opětovné členství je možné. Pokud však
správní rada volí a odvolávó své členy Sama, lze tutéž osobu opakovaně nolit nanejvýš na
dvě po sobě jdoucí.funkční období.

Člena správní rady lze z funkce odvolat, jestliže;
a) závažně nebo opakovaně porušil tuto listinu nebo statut,
b) porušil zúkon způsobem zjevně narušujícím pověst ústavu,
c) vprůběhu 12 (dvanácti) po sobějdoucích měsíců se bez vážného důvodu, nebo bez

omluvy nezúčastnil více nežjednohojednání správní rady, -
d) svým jednáním, a to i v soukromém životě' vážně narušuje pověst ústavu.-

Správní rada volí z řad svých členů předsedu. Předseda svolávó a řídí zasedání správní
rady. -

Správní rada volí i odvolóvá ředitele, dohlíží na výkon jeho působnosti a rozhoduje o
próvních jednáních ústavu vůči řediteli. - - -

9' Správní rada schvaluje rozpočet, účetní závěrku a výroční zprávu ústavu.

l0' Správní rada rozhoduje nadpoloviční většinou všech sých členů.

I1' Správní rada může rozhodovat též mimo zasedání (per rollam). Hlasování se v tomto
případě děje libovolným způsobem, jenž umožňuje zpětně prokázat jeho obsah a určení
jednající osoby (písemně' elektroniclq;). Pro přijetí rozhodnutí per rollam se všakvyžaduje
souhlasu všech členů správní rady. Rozhodnutí přijató per rollam musí být pojata do
zápisu z následujícího řádného zasedání správní rady' -

4.

5.

6.

8.
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!). Sprm'ní rada uděluje řediteli předchozí souhlas k próvnímu jednání, kteým ústav:
a) nabýlá nebo pozbývá vlastnického práva k nemovité věci, -

bt ylastní nemovitou věc zatěžuje, - - -
C) nab1\'d nebo pozbývó právo autorské nebo prúmyslové,
d) :aklódá jinou próvnickou osobu nebo se na takové osobě podílí vkladem,
e) nabý'á nebo pozbývá vlastnické prát,o k movité věci, jejíž hodnota je vyšší než

hodnota zakázlry malého rozsahu podle zókona upravujícího veřejné zakázlql.

I_]. Spratní rada může vydat Statut ústavu a upraviÍ vněm vnitřní organizaci ústavu a
podrobnosti o jeho činnosti. Ústav statut (včetně jeho změn) neřejní založením do sbírky
listin. -

VI.
Kontrolní orgán ústavu

1. Rel'izor je kontrolní a revizní orgán ústavu' Dozorčí rada se nezřizuje.

a) dohlíží, zda správní rada a ředitel vykonává působnost podle zákona a ve shodě
s touto listinou i statutem, byl-li vydán

b) kontroluje plnění podmínek sÍanovených pro výkon činností ústavu,
c) ttpozorňuje správní radu a ředitele na zjištěné nedostatlE a podávó návrhy na jejich

odstranění'
d) kontroluje, jak je vedeno účeÍnictví a přezkoumóvá účetní zóvěrku ústavu,
e) vyjadřuje se kvýroční zpróvě,

.Í) nejméně jedenkrát ročně podóvó správní radě písemnou zprávu o své kontrolní
činnost i.

-]. Kontrolní orgón zastupuje ústav proti řediteli, jakož i v každé záležitosti, kdy zájem
ředitele odporuje zájmům ústavu.

4. Je-li revizorem 'fyzickó osoba, je.funkční období revizora pětileté. -

5. Revizorem může být i právnickó osoba, jejíž předmět činnosti umožňuje výkon kontrolní a
revizní činnosti, a to i po neurčitou dobu. -

6. Pro volbu a odvolóní revizora platí obdobně ustanovení o správní radě.

I.

WI.
ŘetIitet

Ředitel je statutární orgán ústavu.

Ředitele volí a odvolává správní rada, která také určuje výši jeho odměny. Prvního
ředitele ústavu nolí správní rada na svém prvním zasedání.

)
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Ředitelem může být zvolena pouze fyzicka osoba, kera nebyla odsouzena Za úmyslný
trestný čin. -

Ředttet řídí činnost ústavu, pokud tato činnost není vyhrazena do působnosti jiného
orgánu ústavu.

Ředitel zastupuje ústav ve všech jeho věcech samostatně

WII.
odměňovdní orgánů ústavu nebo jejich členů a ředitele

Ředtteti náleží za výkon jeho funkce odměna stanovená rozhodnutím správní rady.
Nerozhodne-li správní rada o výši odměny ředitele, platí' že ředitel lykonává svou funkci
bez nároku na odměnu

ostatním orgónům ústavu nebo jejich členům lze za výkon jejich.funkce vyplácet odměnu,
jejíž výši nebo způsob stanovení určí zakladatel. NerozhodneJi zakladatel o ýplatě
odměny za výkon funkce, platí, že funkce osob uvedených v předchozí větě .isou čestné. - -

X.
Účetnicní a ýroční zprtiva

Ústav účtuje odděleně o nákladech a výnosech spojených s hlavním předmětem činnosti, s
vedlejší činností a se správou ústavu.

Úantní závěrku a výroční zpróvu ústavu ověřuje auditor, pokud výše čistého obratu ústavu
překročí deset milionů Kč (korun českych).

Výroční zpróva ústavu obsahuje kromě náležitostí stanovených jiným právním předpisem
upravujícím účetnictví další významnější údaje o činnosti a hospodaření ústavu, včetně
výše plnění posl<ytnuých členům orgánů ústavu, a o případných změnách zakladatelského
próvního jednání nebo změnách členství v orgánech ústavu.

Úýav výroční zprdvu uveřejní nejpozději do šesti měsíců po skončení účetního období
uložením do sbírlql listin. -

X.
Zrušení ústavu

l. Ústav lze zrušit:
a') rozhodnutím soudu vpřípadě, že dlouhodobě nenaplňuje svůj účel, nebo zjiných

zákonných důvodů,
b) rozhodnutím zakladatele, nebo jím určené osoby, jinak spróvní rady s předchozím

souhlasem zakladatele

1.

2.

1.

2.

3.

4.
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j. Lih'idační zitstatek ústavu bude nabídnut ústavu s obdobným účelem dle rozhodnutí
-spralní radv. -

il.
Prúva a způsob rozhodovóní zakladatelů

-|Íá-Ii ústm' ýce zakladatelů, musí v záležitostech ústavu jednat jednomyslně; odmítá-li
néherí : nich solthlas bez vóžného důvodu udělit, nahradí jej k návrhu kteréhokoli z
OsIanlích :akladatelů svým rozhodnutím soud. -

Zak]adatel určil následující osoby, které mají v souladu se zákonem nabýt jeho práva a
pol'ittttosti t'tiči tisÍavu v případě, kdy by jeho rozhodovdní nebylo možné.

Za :akladatele Jméno a příjmení: Bc. Ivana Hrubá.
Jméno a příjntení: Leona Nosólová'
DaÍunt narození: 5.9. I980.
hdliště. }:a Valech 58], 537 0] Chrudim

Za zakladatele Jméno a příjmení: Táňa Zimmermannová.
Jméno a příjmení: Jarmila Šmahelová
Datum narození: 6.6. I 980.
Bydliště: Vaňkova 1336, 537 0] Chrudim

Za zakladatele Jméno a příjmení: Renata Kašparová
Jméno a příjmení: Lenka Korejtková
Datum narození: 2 6. 1 1. 1 980
Bydliště. Dr. Malíka 811, 537 0] Chrudim

V případě úmrtí či zániku zakladatele nabývají výše uvedené osoby práv a povinností
zakladatele vůči ústavu trvale; v opačném případě pouze do doby odpadnutí překážlql, jež
:akladateli bránila v rozhodování. -

Zakladatel je oprávněn písemně převést svá práva a povinnosti vůči ústavu na jinou
osobu' Má-li ústav více zakladatelů, vyžaduje toto právní jednóní jejich souhlas

XII
Zúvěrečné ustanovení

Právní poměry ústavu se řídí zákonem číslo 89/20]2 Sb., občanskym zákoníkem."

J.

4.
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c) pro přijetí jednotlir jch rozht'rdnutí dnešní členské schůze spolku je stanoven rozhodný
počet hlasů tak. Že:

- pro rozhodnutí uvedená pod bodem 2., 4., 5., 6' a 7., písmeno b), článku III. tohoto
notářského zápisu je podle ustanovení s 252 občanského zákoníku a bodu 9.2. stanov
spolku nadpoloviční většina přítomných členů'

- pro rozhodnutí uvedená pod bodem 1.,3.a 8., písmeno b), článku III. tohoto
notářského zápisu je podle ustanovení bodu 9.4., písmeno a) stanov spolku
dvoutřetinová většina hlasů přítomných členůl - - - -

d) pro jednotlivá rozhodnutí bylo odevzdáno 100% (edno sto procent) hlasů, jimiž členové
ve spolku a na dnešní členské schůzi disponují, když pro jednotlivá rozhodnutí hlasovaly
PRo paní Bc. Ivana Hrubá, paní Táňa Zimmermannová, paní Leona Nosálová, pani
Lenka Korejtková, paní Jarmila Šmahelová )

e) výsledek hlasování byl zjištěn a vyhlášen předsedající na zák|adě sčítání hlasů, kdyŽ
hlasování bylo provedeno aklamaci.- -

IV.

Tímto notářským zápisem osvědčuji ve smyslu ustanovení: - - - -
1. $ 70a notářského řádu. že:

a) právní jednáni je v souladu s právními předpisy,
b) právní jednání splňuje prvotní náleŽitosti a podmínky stanovené zvláštním právním

předpisem pro zápis do veřejného rejstřil<u,
c) splnění Žádných dalších formalit, potřebných pro zápis do veřejného rejstříku notáři

doloženo nebylo.
2. s 80a odstavec 2 notářského řádu: - - - -

a) existenci právních jednání a formalit v souladu s obsahem článků I., II. a se svým
prohlášením obsaŽeným v článku III. pod písmeny a), c\, d) a e) tohoto notářského
zápisu'

b) přijetí jednotlivých rozhodnutí členské schůze spolku ve znění citovaném v článku III.
pod písmenem b), jď1ichž obsah je v souladu s právními předpisy a se zakladatelským
dokumentem spolku (stanovami spolku).-

v.

Nedílnou součástí tohoto notářského zápisu, jako jeho příloha, jsou: -
- jako příloha číslo jedna - vypis ze spolkového rejstřfl<u spolku EDDA - Edukace,

Didaktika, Dialog, Alternativa, 2.s., -

- jako příloha číslo dvě - listina přítomných na členské schůzi,
- jako příloha číslo tři - seznam členů ze dne 25.2.2015 a3l'3.2015. - - -
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? :::;: Š:-jlJpis tohoto notářského zápisu bude vydán druŽstvu EDDA - Edukace, Didaktika,
1.t... g. -{-:ernatir-a ; 2.s.. -

l - :_nr:;"l tentt_r notářský zápis shora uvedeného dne sepsán, předsedající členské schůze

'' a:_;::: '. ':ez r ihrad schválen a podepsán

Bc. Ir ana Hrubá: Hrubá v.r'

..iisk úřed nr}ro razítka:
Ilgr Dirtl KL:ŠT)VÁ

Statní :nak
JŤ.

\oT'iŘK1 I' CHRUDIMI

notářka: Kuštová v.r.


