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Svazek obcí pod Kunětickou horou

zÁvĚnečruÝ účerzA RoK 2016
(v Kč}

sestavený ke dni í0.0í.20í7

Udaje o Organizaci
identií]kačničislo

70983097

název

svazek obcí pod Kunětickou horou

ulice, ě.p.

Dříteě í í 6

obec

Dříteč

PsČ, pošta

53305

Kontaktní ůdajé
telefon

fax
e-maii

WWW stránky

0oplňujíci lidaje ořganizace

obsah ávóreéného účtu
|,

Plnění rozpoětu přúmů

ll. Plněni rozpočtu výdajů

lll. Financování (zapojení Vlastních úspor a cizích zdrojŮ)
lV. stavy a obraty na bankovnich účtech
V. Peněžni fondy - informativně
Vl. N/ajetek

.

Vll. Vyúčtovánííinaněních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, Dso a,vnitřní převody
Vlll, Vyúčtovánííinančních
Vztahů ke státnimu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
lX. ZpráVa o \^ýsledkU přezkoumáni hospodařenl
X. Finančníhospodaření zřízených právnických osob a hospodaření sjejich majetkem
Xl. ostatní doplňujici údaje
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Text

schváIéný íozpočet

/

Rozpočet po zménách

zUC

(o1 01 201 6

/ 01 01 201 6)

skOléčroď

Daňové příjmy
NedaňoVé příjmy

366 512,00

366 512,00

KapitáloVé přrmy
Přijaté transfery

172 92o,oo

472 920,00

472 920,00

Přijmy celkem

172 920,g0

839 432,00

839 432,00

Přijmy z poskytováni služeb a vtýrobkú

366 512,00

366 512.00

Příjmy z vla§tníčinnosti

366 512,00

366 512,00

Přímy z vl.činn.a odvody přeb.org,s přlr,vzt,

366 512,00

366 5,12,00

Détailnívýpis položek dle druhováho třtdéní rozPoáové skladby

2111

211

4
2

4121
4122

412

!4

Nedaňové příimy (souěetza třldu 2)

2,o0

Neinvestiční přúatétransfery od obcí

172 920,00

Neinvestiění přijaté transfery od krajů

Neinvestičnípřijatétransf.odrozp,úz.úrovně
Neinvestiční přiiaé
transfery (souěet za ttídu 4)

,l72

920,00

172 920,00

300 000,00

300 000,00

172 920,00

472 920,00

472 92o,oo

172 92o,o0
,l72

472 92o,oo

472 92o,oo

472 92o;o0

920,00

920,00

432,oo
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ll. PL
Text

schváIený rozpačet

Běžné \^ýdaje
KapitáloVé výdaje

Výdaje celkem
Detailní výpis položékdte druhového třidění rozpočtové
sklaclby

5021

502
50

5137
5139

513

5163
5164
5166
5168
5169

516

5171
5175

Nákup ostatních služeb
NákUp služeb

oplavy a udržování
Pohoštění

519

522
52
E
5

83,1 964,60

schvélený rozpoče!

n

ezařazené

Neinvestiční nákupy a souviseiící Výdaie
ost.nejnV.transf,nezisk, a podob,organizacím

Neinv,transf,neziskovýmapodobnýmorganizacím
Neinv.transfery podn.§ubj.a ne.i"t .organř
ól.-,,-..)-:-yýdaje ,1!. l -\
Běžné
(třída 5)

Výdaje celkem (třída 5+6)

10.01.2017 12h3lm23s

Rozpočet po změnéch

10 000,00

skutečnost
10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00
175 222,o1
14 300,99

189 572,00

,í89

12 300,00

2 2oo,0o

2

5 500,00

5 500,00

70 000,00

70 000,00

70 000,00

49 620,00

28 559,00

21 21,1,60

137 92o,0o

106 259,00

98 865,60

4731o1,00

473 101,oo

523,00
,l54,0o

6 000,00

10 000,00

Poskytnuténáhrady
Výdajesouv,sneinv,nák,,přísp,,náhr,aVéc,dary

5229

839 432,00

14 350,00

ostatní nákupy jinde
ostatní nákupy

5192

172920,00

175 222,oo

Nájemné

skuíečnosl
831 964,60

Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Nákup matenálu jinde
^ezařazený
Nákup materiálu

Konzultační, po.adenské a právni služby
Služby zpracování dat

p1012016 /a1012a16)

839 432,00

ostatní platby za provedenou práci
Výdaje na platy,o§t.platby za prov.pr.a poiist.

79
517

51

Rozpočeí po zménách

zUC

172 920,oo

ostatníosobníVýdaje

Služby peněžních ústavů

/

10 000,00

147 920,00

,15

500,00

15 475,00

25 000,00

25 000,00

513 601,00

513 576,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

829 432,00

821 964,60

839 432,00

831 964,60

25 000,00

25 000,00

,l72

920,00
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XCRGBZUC/ ZuC (o1012a16

/ a1012o16)

F
Název položl,.y

schválený razpočet

Rozpočet po změnách

skutečnost

krátkodobé financování z tuzemska
Krátkodobé Vydané dluhopisy (+)
Uhrazené splátky krátkod.Vydaných dluhopisů
G)
Krátkodobé přijaté pújcenéprostředky (+)

8111

8112
81 13

Uhrazené splátky krátkod,přij.půjč.pro§tř,
G)
Změna §tavu krátkod, prostř.na bank.účtech(+/_)
Akt, krátkod, operace řízenílikvidity-přúmy(+)
Akt, krátkod, operace řlzeni

8114
8115

7 467 ,40-

8117

llkvidlty-výdaje(-)

8118
7 467,4o-

Název bankovního účtu

PočátečníslavR

l

í.

obrat

Konečný stav k

31-12-

změna síavu bankovních

lJčttl

Základn' běžný účetÚsc
Běžnéúčtyfondů l]sc
Běžnéúčtycelkem
Termínované VkIady dlouhodobé
Termínované Vklady kráikodobé

V. PENĚžNíFoNDY

2 455.51

7 467 ,40

9 922,91

7 467 .4o-

2 455,51

7 467,40

9 922,91

7 467 ,40-

schvá]ený rczpočet

počátečnízůstatek
Příjmy celkem

Rozpočel pa zménách

skuléčrosl

Výdaje celkem

obrat
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)
změna stavu
Financování- třída 8

Vl. MAJETEK
N ázav

naj etkov ého l)čtu

Počátečnlslavk11

Konečný stav

Dlouhodobý nehmotný majétek
Nehmotné Výsledky Výzkumu a VýVoje
Software

ocenitelná práVa
Povolenky na emise a preferenční ljmity
Drobný dlouhodobý nehmotný

majetek

ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotny

21

598,50

2 338

969,00

21 598,50

r"lut"t

staVby
Samostatné hmotné movité Věcia soubory movjtých Věci
Pě§titelské celky trvaiých porostů

majetek

Drobný dlouhodobý hmotný
ostatní dlouhodobý hmotný majetek

opráVky k dlouhodobé.u

463

177,gg-

,l

875 7g1,o1

n"h-

opráVky k nehmotným Výsledkům Výzkumu a VýVoje

oprávky k softwaru
oplávky k ocenitelným práVům

majetku

opráVky k drobnému d|ouhodobému nehmotnému
opráVky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

1a.a1.2017 12h3lm23s
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Lbence: Do65
2a16 /01012016)

Název majekového účťu

PočálečnísIavk11

Konečný síav

oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

'

-

opráVky ke stavbám
opráVky k samost,hmot.movitým Vécem a
souborům hmot,mov-Vécí
opráVky k pěstitelským celkúm trvalých porostů
opráVky k drobnému dlouhodobému hmotnému
majetku

2 33B

969,00-

463177,99

1 875 7g1,o1-

VÁNí
4121

o'r'

Neinvestiční přijaté transfery od

'","u""tu",oni"*

ir"n"r"rioo

Ýýllýqlgl!'
schvélený

lwzPwél ŇozPoceť
rozpočet
Rozpočet po
zménéch
Po změnéch

172920,00

obcí

*,u;o

g2o,oo
300 000,00
172

skl/rednosl

172 92o,oo
3oo ooo,0o

FlN.
Razpočel upr. (PřIjmy)

Rozpočeí upr.
(Výdaje)

10.u.2a17 12h3lh23s
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(o1012016 / 01012o16)

Razítko úč€tní jednotky

o§otla 0dpovědná za účetnictvi
PodpisoVý záznam osobv

;!39Jědné

za snrávnosi

osoba oďpovódná za rozpočet
Podpisový záznam osobv

;|!řuo'u,"

Jozef petrenéc

správnost

§tatutárni zástupce
PodpisoVý záznam

Jozef petrenec

§tatUtárního zástupce
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PARDUB|CKY KRAJ
Krajský úřad
odbor finančn í

zP

RÁVA

výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2OL6
Svazku obcí pod Kunětickou horou
IC:70983097
přezkoumání

se

uskutečnilo ve dnech:

74. září 2O16 1ako dílčípřezkoumání

8. února 2017 jako konečnépřezkoumání

Přezkoumrání hospodaření DSO Svazku ocí pod Kunětickou horou za rok 20t6 ve smyslu
ustanovení § 42, § 53 (|iká se DSO) zákona č. 12812000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem ě. 420/2004 Sb., o přezkoumávání
hospodaření územníchsamosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších
předpisů, bylo zablájeno dne 27.
2016 Krajským úřadem Pardubického
kraje doručenímpísemného oznámení.

7.

Přezkoumané období od 1. 1.2016 do 31. 12,2016,

1. Dílčípřezkoumání

2.

dne 14.9.2016.

bylo lykonáno na úřadu dobrovolného svazku obcí

Konečnépřezkoumání bylo lykonáno na úřadu dobrovolného svazku obcí
dne8.2.2017

Přezkoumání vykonaly:

-

kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Miloslava Jílková

kontroloři: Bc. Věra Loužilová

Pověření kpřezkoumání ve smyslu § 5 č. 42012004 Sb. a § 4 a §6 zákona č, 25512012
Sb. lydal Krajslry úřad Pardubického kraje dne 4. 7.201,6.

Přezkoumání bylo lykonáno výběrovým způsobem.
Komenského nárněsti 125, 532 11 Padubice, Tel.: +420

46

026

ffi]24

652

o24, E-rnai| zdenka.fassnerova@pardubid§Áraj.cz

Při přezkoumání byli přítomni:

Jozef Petrenec - předseda svazku

předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst.
a2 zákona č.42012004 Sb. posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona,

l

při posuzování jednotlivých právních úkonůse vychází ze znéníprávních předpisů
latných ke dni uskutečněni tohoto úkonu.
Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona ó. 42012004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání
údaje, na které se váahuj e povimost mlčenlivosti podle daňového řádu.
Poslední kontrolní úkol vzdáním se práva podat námitky byl učiněn dne 8.2.2017

A.
A.I.

,

VÝsledek dílčíchpřezkoumání
Chyby a nedostatky napravené v průběhu dítčíchpřezkoumání za 2016

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

A.II.

Ostatní chyby a nedostatky

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby

a nedostatky.

podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) zikona č. 420/2004 Sb., které jsou uvedeny v
členěnípodle ustanovení § 2 odst. 1a 2 uvedeného zákona:

týkajících se rozpočtových up§llgdků
- přezkoumán:

Ano

fondů
- přezkoumán:

Ano

- přezkoumán:

Ano

- přezkoumán:

Ano

právních před pisů o účetniclvr
- přezkoumán:

Ano

Koínenského nárrŘ§tí 125. 532 í 1 Padubice, Tel,: +42o 4€s026

5§j24
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652 o24, EJnail:

zdenka.fassnerova@padubidqkraj,cz

6.

l písm. fl hos
a s dalšírniprostředkv ze

Ustanovení § 2 odst.

Národního fondu

zahra

mezinárodních smluv
- přezkoumán:

7.

Ustanovení § 2 odst. 1 Dísm. g) wúčtovánía q/pořádíínífinančních
rozpočtu. k rozpočtům kraiů. k rozpočtůmobcí. k iinÝ
k dalšímosobám
- přezkoumán:

8.

1.

nimž

Ano

Ano

Ustanoveni § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládriní s nimi
- přezkoumán:

Ano

12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručeníza
- přezkoumán:

13.

s

Ustanovení § 2 odst. 2 písm. c') zadávání a uskutečňováníveřejných zakázek. s výiimkou
úkonůa
- přezkoumán:

1

Ano

Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu,
hospodařiúzcmnígplek
- přezkoumán:

10.

Ano

Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání
územníhocelku
- přezkoumán:

9.

Ano

Ano

Ustanovení § 2 odst. 2 pism.
třetích osob
- přezkoumán:

z

fl

zastavování m

Ano

14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k maietku územníhocelku
- přezkoumán:

Ano

15. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictv
- přezkoumán:

Ano

16. Ustanovení § 9 Kontrola nakládání s příspěvkem a se svěřeným majetkem
- přezkoumán:

c.
C.I.

Ano

plnění opatření k odstranění nedostatků ziištěných v předchozích letech
Při přezkoumání hospodaření územníhocelku v předchozích letech

byly zjištěny následující chyby a nedostatky, které byly napraveny:
Charakteristika ziištěné chyby a nedostatku:
Výdaji finančních prostředků nepředcházelo schvólení a provedení rozpočlovéhoopatřenÍ.
(závažnost:, překročenípůsobnosti)

Kornenského nárrĚstí 125, 532 11 Paídubice, Tel,,, +42o 4€6026

5|§,724652 024, E{nail: zdenka-fassneíova@padubidqkraj,cz

1

Poprqziištěné_q}ybtra_ledp§latk!.

Konírolou l,ýtlajů za rok 20] 5 byto zjišíěno.:e ÚSC ptckročit llýdaje v § 3639 o 63.965,03
Kč, celkové výdaie po konsolidaci za rok 20]5 byly přeh,očeny o 58.842,03 Kč oproíi
upravenému rozpočtu.

ziištěnÝ nedostatek byl odstraněn. následuie název, popis a whodnocení přiiatého

opatření k nápravě:
Název opalign:í!

V roce 2016 byla již prováděna řádně kontrola plnění rozpočtu.

Opatieníspběnp_dle: 14.9.2016

Popis přiiatého opa]ř9!Iíj V roce 2016 byla již prováděna řádně kontrola plnění rozpočtu.
Popis plněni opatření: splněno dne: 14.9.2016

Popisdlfuippatřeni

Opatření bylo splněno: Napraveno.

D.
D.I.
+

Závěr z přezkoumáni hospodařeni za rok 201ó

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2016 podle
§ 3 zákona č,42012004 Sb.

§ 2a

nebyly zjištěny chyby a nedostatky

D.II.

Upozorněni

a nedostatků,

na případná rwika, která lze dovodit ze zjištěných chyb
která mohou mít negativní dopad na hospodaření územníhocelku

v budoucnu:
přezkoumání
hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná izlka, kteá by mohla mít
Při
negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.
D.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územníhocelku ................ .......................... 0 %
...,.......,......-.- 0%
b) podíl závazků na rozpočtu územního
........... 0 %
celku
majetku
územního
c) podíl zastaveného majetku na celkovém

celku

Dřítečdne

8

.

inora 2017

Jména a podpisy kontroloru zúčastněnýchna přezkoumání hospodaření:

l/, I
'Ýlt ťt ,
""" """, .." ;
podpis koltrolora pověřeného řizenim
l]/
^Á,

Miloslava Jílková

-/-1

přezkoumání

kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Kornenského nárrĚstí 125, 532 11 Padubicé, Tel,: +42o 4€6026

56,724652 024, Efiail: zdenka,fassnerova@pardubíds^raj-cž

-4-

-

-

Tato zrrráva

o

vÝsledku přezkoumáni:

je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodařeni a je možno ke zjištění vní
uvedeném podat písernnéstanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne píedáni zprávy

kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání, Konečným znénim zprávy se stává
tento návrh okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d)
zákona č.42012004 Sb. k podaní písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému
řízením přezkoumání. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání můžev odůvodněném
případě stanovit lhůtu delší,
se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemžse jeden stejnopis předává statutárnímu
zástupci kontrolovaného subj ektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušnéhospisu
Kraj ského úřadu Pardubického kaje,
při kontrolované agendě bylo zjištěno, že ve sledovaném období bylo uplatněno celkem
0 požadavků dle zákona č. 10611999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, které
by|y vyřizeny v zákonné lhůtě,
nedílnou součástí zprávy je seznam dokumentů rlržitých při přezkoumaní a uvedených
v příloze,
s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí pod
Kunětickou horou o počtu 7 stran byl seznámen ajejí stejnopis převzal předseda svazku
pan Jozef Petrenec

V kontrolovaném období ÚSC, dle prohlášení zástupců ÚSC nehospodařil

s majetkem

státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavil movitý a

nemovitý majetek, neuzavřel kupní, směnnou, darovací, nájemní smlouvu a smlouru o
výpůjčcetýkajícíse nemovitého majetku, smlouvu o pfijetí nebo posk},tnutí úvěru nebo
půjčky,smlouvu o posk}tnutí dotace, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku,
smloullr o přistoupení k závazku a smloulu o sdružení, nekoupil ani neprodal cenné papíry,
obligace, neuskutečnil majetkové vklady, uskutečnil pouze veřejné zakázky malého rozsahu.
Poučení:

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.
povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku
přezkoumáni hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu,
a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závéreěným účtemv orgánech
územníhocelku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zékona é. 420/2004 Sb., povinen
v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhožzákona uvést lhůtu, ve které podá
příslušnémupřezkoumávajícímu orgánu pisemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této
lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zpráw zaslat.
Nesplněním těchto povinrrostí se územnícelek dopustí správního deliktu podle ustanovení
§ 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 42012004 Sb. a za to se uložíúzemnímu celku
podle ustanovení § i4 odst. 2 zékona č. 420/2004 Sb. pokuta do qiše 50.000 Kč.
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Označení všech dokladů

a

jiných materiálů vvužiťch při přezkoulníln:í]

Návrh rozpočtu

r

Návrh rozpočtu na rok 20 1 6 by1 zveřej něn na úředníchdeškách členských obcí svazku
obcí od 20. i 1. 2015 do 8. 12. 2015 také v elektronické podobě.
Rozpočtová opatření
1 l2016rada svazku obci ze dne 16. 6. 2016
2/2016 rada svazku obcí zedne20,9.2016
312016 rada svazku obcí ze dne 6.12.201,6
Rozpočtový výhled

l
.
l

c

2076-2020
Schválený rozpočet

.

Rada svazku obcí ze dne 8. 12.201,5

Závérečnýíěet
Návrh závěrečného účtuza rok 2015 byl spolu se zprávou o přezkoumání hospodaření
za rok 2ot5 zveřejněn ve všech členských obcích svazku obcí, také v elektronické
podobě. Rada svazku obcí ze dne 16. 6. 2016 souhlasí s celoročnímhospodařením
svazku s výhradou a přijímá opatření k nápravě chyb a nedostátků.
Bankovní výpis
o Výpisy z bankovních účtůvedené u Českéspořitelny, a.s. ze dne 30. 6. 2016 a 3l. 12.
2016. Zistatek bankovního účtuke dni 30. 6. 2016 a 3l. 12. 23016 ověřen a souhlasí
na účetnístav účtu23 1 - Základní běžný :účeív rozvaze sestavené za období 0612076 a

o

12/2016.

Faktura

o

Přijaté faktury č. F1601 - č. F1620 za obdobi0112016 - 0812016.

.

za období 0112016 - 0612016

Hlavní kniha
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Inventurní soupis majetku a závazků
o plán inventur na rok 2016 vydaný předsedou svazku obci pod kunětickou horou dne
6. 12. 2016 včetně jmenování inventarizačníkomise.
. Presenční listina z proškolení inventarizačníkomise ze dne 6. 12. 2016.
o Inventura byla zahájena dne 10.1.2017 a ukončena dne 10.1.2011.
o lnventurnísoupisymajetku,závazkílapohledáveksestavemkedni31.12.2016.
o Inventarizační zpráva vyhotovená dne 30. 1.2017.
Kniha došlých faktur
o zarok2016
Příloha rozvahy
r Ke dni 30. 6.2016 a31. 12. 2016
Rozvaha
o Ke dni 30. 6. 2016 a3l. 12.2016
účetnídeník
o za období 0112016 - 0512016 a1212016
účetr,ídoklad
o za období 0112016 - 0612016
Výkaz pro hodnocení plněni rozpočtu
o Ke dni 31.8.2016 a31.12.2016
Výkaz zisku a ztráty
o Ke dni 30. 6.2016 a31. 12, 2016
Dohody o provedení práce
o DPP uzavřená dne 1. 2. 2016 - organizace školícíchaktivit.pro členy SOPKH
Smlouly a dalšímateriály k přijafým účelovýmdotacim
. KrÚ - POV - neinvestiční dotace - " Úpra,ry veřejných prostranství" Kč 300.000,00.
Předloženo vyúčtováníze dne 12. 12.2016. Dotace čerpána v plné výši.
Smlouly o dílo
o uzavřená dne 5. 4. 2016. Zajištěni poradenství pro Svazek obcí pod Kunětickou horou.
Smlouva schválena Radou Svazku obcí pod Kunětickou horou usnesením ze dne 5.4.
2016.
Informace o přijatých opatřeních (zák 42012004 Sb., 320/2001 Sb., apod.)
. Opatření k nápravě chyb a nedostatků ze dne 20, 6.2016
c Zpráva o přijatých opatřeních ze dne20.6.2016
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí
o Rada svazku obcí ze dne 8. 12. 2015, 5. 4.2016, 16. 6. 2015,20. 9.2016 a 6. 12.
2016.
Účetnízávěrka DSo ze dok 2015
. Účetní závěrka DSO za rok 2015 - protokol o schválení účetnízávěrky byl přeložen ke
kontrole. Rada svazku obci ze dne 16, 6. 2016 schvaluje účetnízávěrku svazkll obci za
rok 2015.
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