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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Olešnice, lC: 00275182
za rok 2017
přezkoumání

-

se

uskutečnilo ve

dnech:

,

5.9.2017
20.2.2018

na základé písemné žádosti obce v souladu s ustanovením § 42 odst. 1, zákona ě. 12812000
Sb., ve zneiipozdějších předpisů. Předmět přezkoumání je určen zákonem ě. 42012004 Sb.,o
přezkoumávaní hospodařóní územníchsamosprávných celkŮ a dobrovolných svazkŮ obcÍ.

Místo provedení přezkoumání: Obec Olešnice
Olešnice 63
517

36 Olešnice

Zástupci za Obec:
- Jiří Moravec - starosta
- Jaroslava Dostálová - účetníobce

Přezkoumání lykonali:
- kontrolor pověřený řízerttmpřezkoumání:
Ing. Monika Jančová
-' kontroloři:
Irrg. Andrea Peerová
'

pověřeníkpřezkoumáníve smyslu §5č.420t2004 Sb. a §
vydal Krajský úřad Krátovéhradeckého kraje dne
Předmět přezkoumání:
předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1

a

a2 zákola č. 42012004

Sb. Přezkoumání

jednotliv'ých skutečností
jednotlirných
právních úkonůse vycházi ze znéni
Óusatu přezkóumáni. Připosuzování

hospodařeni bylo proved"nb ,ryiUe.Óq;- způsobem
podiepředmětu

s

4 a § 6 zákona Č.255/2012 Sb.
21. 6.2017 a2.8.2017.

ohledem

právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu,

Pivovarské nám. 1245
500 03 Hradec Králové

na významnost

A. Přezkoumané písemnosti
Při přezkoumání hospodaření obce Olešnice byly přezkoumány nrásledující písemnosti:

Bankovní výpis

Obec má zřízeny následující bankovní účty:
- u KB, a.s., č. ú.852857|/0100, zůstatek k31.I2.2al1 činí2l.273.326,99 Kč,
- u ČNg č. ú. 94-681357110710, zůstatek k3I.12.20|7 čini 560.31 I,46Kč.

Ztstatky předložených baŇovních výpisů souhlasí na úěet 23I (Základní běŽný
iuemníchiamosprávných celků) uvedený v Rozvaze sestavené k3I.I2.20I7 .

ÚČet

Darovací smlouvy
obec Olešnice (ako dárce) uzavře|adne 1.3.2017 Darovaci smlour,,u s Centrum Orion, z.s. na
ťrnančnídar ve výši 2.000,- Kč, dar je poskytnut na ěinnost Centra Orion (zajištění osobní
asistence), v ZO schváleno 22.2.2017 . Dar ve výši 2.000,- Kč byl poskýnut z llčtu, obce dne
15"3.2017.

obec olešnice (ako d.írce) vzavŤe|adne 1.3.2017 Darovaci smlouvu s Centrum Orion, z.s- na
íinančnídar ve výši 2.000,- Kč, dar je poskýnut na ěinnost Centra Orion (sociální sluŽba
Centrum denních služeb), v ZO schvéleno 22.2.2017. Dar ve \.ýši 2.000,- Kč byl poskýnut z
účtuobce dne 15.3.2017.
obec olešnice fiako darce) uzavíe|adne 6.3.2017 Darovací smlouyu s Farní Charita Rychnov
nad Kněžnou na finančnídar ve výši 2.000,- Kč, dar je poskýnut jako neúČelový,v ZO
schváleno 22.2.2017. Dar ve výši 2.000,- Kě byl poskytnut zúětu obce dne 15,3.2017
.

obec olešnice fiako darce) uzavŤela dne 8.3.2017 Darovací smloulu s Myslivecký spolek
srŘBziraÁ olešnice, o.s. na finančnídar ve výši 4.000,- Kě, dar je poskYnut jako neúčelový,
v Zo schváleno22.2.2017.Dar ve qýši 4.000,- Kč byl poskýnut z{lětttobce dne 15.3.201.7.
Dohody o provedení práce
Byla piovedena kontrÓla dvou namátkově vybraných Dohod o provedení práce uzavřených v
roce 2017 a jejich výplúadle mzdových listu a nebyly shledany nedostatky.
,,
Inventurní soupis majetku azávazků
Inventarizace majetku a závazků byla provedena k 31.12.2017. Byly ověřeny inventurní
s,oupisy na výkaz Úe OÚPO 3-02 Rozvaha územníchsamosprávných celků a lrykazované
z,usiatty souhlasí na §rto soupisy. Inventarizace je doložena inventarizaČní zprávou.
Vzhledem k tomu, že ověřovatelé neměli možnost zúčastnitse,provádění inventarizace l
hmotného majetku obce, nemohou se vyjádřit k možnosti vzniku inventtírních rozdÍlŮ v této

oblasti.

Kniha došlých faktur

Kniha přijatých faktur je ručně vedena.
l

Kniha odeslaných faktur

Kniha vydaných faktur je řádně ručně vedena.
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Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu na rok 2017 bytpřed schválením po dobu stanovenou zákonem zveřejněn na
fyzíckéi elektronické úřední desce.
Odměňování členůzastupitelstva
Byla provedena kontrola sianovení ýše odměn zaýkon funkce členŮm zastupitelstva obce a
nórvty zjištěny nedostatky. Výplata odměn za měsíc leden až prosinec 20l], dle
předložených mzdoqých listů, byla provedena dle stanovení,

pokladní doklad
Byly kontrolovány pokladní doklady za období duben a říjen 2017. DokladY bYlY
tóntotovtiny , ň"áirku naležitostípokladních dokladů, časovéa věcné souvislosti,
žaíčtováníá zašldérllpodle rozpočtovéskladby. Pokladní doklady mají PatřiČnénáleŽitosti,
jsou doložerry p*ugooý a jsou shodné se zápisem v pokladní knize. V účetnictvíje o Příjmech
a rrYau.ii.t ú8tóváno v souladu se stanovenými účetnímipostupy a metodami,

Pokladní kniha (deník)
pokladní kniha je ručně vedena. Bylo kontrolováno období duben a říjen 2017 a nebYlY
zjištěny nedostatky.

Příloha rozvahy
By1 předložen'výkaz příloha sestavený

k

30.6.2017

a k 3I.I2.20I7 a nebyly

zjiŠtěnY

nedostatky.

Rozpočtová opatření
Ó;Óá"í .orpočto obec pruběžně sleduje a kontroluje, případné nutné změny jsou řeŠenY
rozpočtoqými opatřeními řádně schvalovanými zastupitelstvem ,obce nebo starostkou na
zménY
zák1adé delegované pravomoci zastupitelstvem obce dne 23.8.2017. RozpoČtové
6
během roku 2017 býly provedeny rozpočtoqým opatřením č. t, č. 2, č, 3, ě, 4 a č,
(schváleno v Zo dne- 2).2., lg.4., 2t.6., 18.10., 20.12.) a rozpoČtoqým opatřením Č. 5
(schválené starostou), tyto jsou řádně chronologicky evidovány a číslovány,
dle
Rozpočtov é zmény byly řádně a v termínu zveřejněny na internetových stránkách obce
podmínek stanovených zákonem.

Rozpočtový výhled
obei měla-zpiacovaný \ríhled rozpočtu obce na období let 2018 až2O2t, v ZO schválen dne
2I.12.2016. Rozpočtoqý qýhled obce byl zveřejněn na intemetových stránkách obce a bYlo
oznámeno na uřední desce, kde je zveřejněn v elektronické podobě
Během roku obec aktualizovala střednědobý výhled rozpoětu na období let 2018 aŽ2027,v
Zo schváIen dnel8.10 .2017. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu byl před schválením po
dobu stanovenou zékonem zveřejněn na fyzíckéi elektronické úřednídesce, Schválený
střednědobý výhled rozpočtu byl řádně a v termínu zveřejněn na internetových stránkách obce
a bylo oznámeno na úřední desce, kde je zveřejněn v elektronické podobě,
Rozvaha
Rozvaha zaměsíc prosinec 201'7 je sestavena.
Závérkak 31.nbu7 byla přézkoušena v plném rozsahu. Byl ověřen soulad stavu ÚČtŮ
vykazovartých v Rozvaze rizemních samosprávných celků Úe OÚPO 3-02) (před koneČným
uzavřením) se star,y majetku, pohledávek a závazk:ů, dle výsledku inventarízace a nebYlY
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/
zjištěny nedostatky. Výsledek hospodaření běžnéhoúčetníhoobdobí vykazuje po zdanění zisk

ve výši 3.535.073,95 Kč,
Kontrolou ročníchobratů účtů401 a 403 nebyly zjištěny nedostatky, účetníoperace zde
proúčtovanéjsou v souladu s ieiich obsahovým určeníma stanovenými účetnímipostupy.

Schválený rozpočet

Rozpočet obce na rok 2017 byl schválen v zastupitelstr,u obce dne 2I.12.2016
jako přebykový ve výši příjmů 6.260.310,- Kě a výdajů 3.831.710,- Kč, financování
2.428'.600,- Kč. Závazným ukazatelem rozpočtu jsou stanoveny paragrafy. Rozpoěet byl
pořízendo ýkazu FIN 2-12 v souladu se schválením.
Šchválený rozpočet obce byl řádně a v termínu zveřejněn na internetoých stránkách obce
a bylo oznámeno na uřední desce, kde je zveřejněn v elektronické podobě.

Smlouvy a dalšímateriály k přijatým účelovýmdotacím
Příjmy obce byly k31.I2.2017 posíleny o následující účelovédotace:
- prortr.arrictvím rÚ rHr ná výdajá spojené s volbami do zastupitelstev Parlamentu ČR
o iálohg ve ýši 18.467,- Kč (UZ 9s 071). Skutečnévýdaje činili 13.579,- Kč. Vratka dotace
ve výši 4.888;- Kč byla vrácenapři finančnímvypořádiáním dne 19.1.2018, vratka dotace byla
k3t.I2.20I7 vedena na účtu374 -Krátkodobé přijaté záůohy.
Smlouvy nájemní
obec prónajimá pozemky

a

nebýové prostory, dle sdělení zástupců obce nebyla k

31

.t2.201]

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
pokud Ú týká působnosti zastupitelstva obce v majetkové oblasti, nedošlo ke dni 3I.12.2017
k nákupu pozemků dle položky 61 30 ani k příjmůmz prodeje pozemků dle položky 3 1 1 1 .
Smlouvy o přijetí úvěru
obec uzaťéludrr" 30.8.2017 Smlouvu o úvěru č. 99018332923 s Kb, a.s. s úvěrovou ěástkou
do výše 24.914.265,_ Kě, úvérlze ěerpat nejpozději ďo 31.12.2019. První splátka je stanovena
u" rrýsi 118.081,- Kě a splatná do 31.1 .2020, dalšíměsíěnísplátky poté stanoveny ve výŠi
118.Ó81,- Kč od 29.2.2020 do 30.6.2037, poslední splátka je stanovena do 31.7.2037 ve výŠi
II7.255,- Kč. Smlouva o úvěru není zajištěna žé.drnými zajišťovacímiprostředky, v ZO
sohváleno dne 23.8.2017. Vyčerpaná částka úvěru dle qýpisu z Úvěrového ÚČtu k31.I2.20I1
ěini 570.276,- Kč.
Zůstatek úvěrovéhoúčtudle bankovního výpisu k 3I.12.2017 ěiní 570.276,- KČ. ZŮstatek
předloženého bankovního qipisu z úvěrovéhoúčtusouhlasí fla zŮstatek ÚČtu
451 - Dlouhodobé úvěry uvedený v Rozvaze sestavené k31.I2.20l7.
Smlouvy o věcných břemenech
obec uiavřela dne 5.t2.2016 Smlouvu o zíízenívěcného břemene č. IP-I2-20079581YB13
olešnice, 263ll,Hunter - kab. příp. NN s ČPZ Distribuce, a.s., Děčínna pozemku p.ě.26313
a p.č. 267l| v k.ú. Olešnice u Rychnovanad Kněžnou. Předmětem této smlouly je zŤizení
umístěnía provozov átú zařízení distribučnísoustavy. Jednorázov á néŮtrada za zŤízenívěcného
břemene jasjednana ve výši 1.000,- Kč. Tato částka byla obci na účetultrazena dne 7 .2-2017.
ZO schválilo uzaťenítéto smlouvy dne 19.10.2016.

Pivovarské nám.1245
500 03 Hradec Králové

Y

Stanovení zál, azný- ch ukazatelú zřízený m o rga niza cím
Zastupitelstvo obce schr,álilo neinlestiční příspěrek příspčrkoléor!]anizact ZŠOlešnice r-e
výši 353.600.- Kč. Obec písemně sděliia záxazní ukazatel této zřízenéorganizaci drre
4.1,20)7.
Dne 21.6.]017 zastupitelstvo obce schválilo zvýšení příspěr,ku pro PO ZŠOiešnice o částku
37.000.- Kč. písemně příspěvkové otgantzaci sděleno.
Zastrrpitelstro obce schválilo dne 18.10.20i7 zvýšenípříspěvkupro PO ZŠOlešnice o částku
l 10,000.- Kč. písemně příspěvkové organizaci sděleno.
ť,,četnídoklad

kontrolovány účetnídoklady za období duben a říjen 2017 .Iioklady byly kontrolovány
z hlediska náležitostíúčetníchdokladů, časovéa věcné souvislosti, zaúčtovánia zatŤídění
podle rozpočtové skladby a nebyly zjištěny nedostatky.
B111-

Vnitřní předpis a směrnice

Ke kontrole byly namátkově předloženy týo směrnice:
- Zásady zadáváni veřejných zakázek malého rozsahu. vydána a schválena v ZO dne
2I.12.2016, účinnostod 1 .1 .2017 "
- Směrnice č. 1,12016 o zabezpečenízákona ě.32012001 Sb.. o finančníkontrole. směrnice
vydána dne 29.6.2016, účinnostod 1 "] .2016,
- Směrnice k aplikaci reálné hodnoty u majetku určenéhok prodeji, směrnice vydána dne
1.2.2013, účinnostod I.2.2013,
- Směrnice o evidenci majetku, směmice vydána dne 12.12.2007, účinnostod 13.12.2007. zde
ověřovatelé doporučujíaktualizaci a to především v bodě 2 Směrnice,
- Směrnice oběh účetníchdokladů, směrnice vydána dne 1.2.2013, ríčinnostod 1.1 .2010.

Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Byl předloženvýkaz Fin 2 - 12 sestavený ke dni 30.6.2017 ake dni 31.12.2017. Kontrolou
výkazu nebyly

zj

ištěny nedostatky.

Yýkaz zisku a ztráty
Kontrolován byl výkaz k 30.6.2017. Kontrolou vazby na výkaz pro hodnocení plnění
rozpočtu bylo zjištěno, že zůstatky vybraných nákladových a výnosových účtůodpovídají
sumám příslušných položek RS z výkazu Fin 2-12. rozpočtová skladba byla tedy řádně
dodržována

Výsledky kontrol zíizený ch organizací
Otec provedla kontrolu- hospodaření s veřejnoprávními prostředky své zŤizenéPO ZŠ
Olešnice za období roku od |.I.20l7 do 31.10.20|7 ve smyslu zákona ě. 32012001 Sb.,
o finančníkontrole, byl zpracován Protokol o 1ýsledku kontroly ze dne 30.11.2017 - pŤi
kontrole nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
K dokladování kontrolovaných agend azjištéttt skutečnostínutných pro naplnění jednotlivých
předmětů a hledisek přezkoumání byly při kontrole podpůrně využity zapisy ZO ze dne
2I.12.2016,22.2.2017,19.4.2017,2I.6.2017,23.8.2017,

18.10.2017 a20.I2.20l7.

Závérečnýúčet
Závéreěný účetobce zarok2016byl sestaven v zákonem požadovaném rozsahu, projednán
a schválen v zastupitelsfirr obce dne 19.4.2017 s qýrokem "bez výhrad". Před projednáním
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nárrh zárěrečného účtupo dobu stanovenou zákonenl zreřejněn na i\zicke ielektronické
úřednídesce. Po jeho schváleni b1,1 řádně a \ termínu zleřejněn na internetorrch stránkách
obce a b1 lo oznámeno na úřední desce. kde je zr eřejněn r elektronické podobě,
Zastupitels§-o obce současně na tomto zasedání projednaio a schr.,álilo také účetnízávěrku
obce za rok 2016 a o schválení byl vyhotoven Protokol o schválení účetnízávěrky.

b1.1
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B. Zjištěníze závěrečnéhopřezkoumání
Při přezkoumání hospodaření obce Olešnice
nebylv ziištěnv chyby a nedostatky.

C, Plnění opatření
Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

a) při přezkoumání hospodaření územníhocelku za předchozírol<y
nebyly ziištěny chvbv a nedostatky.
b) při dílčímpřezkoumání

nebvly ziištěnv chvbv a nedostatkv.

Pivovarské nám. l245

500 03 Hradet Králové

D. Závěr
Při přezkoumání hospodaření obce Olešnice za rok 2017

I.

neby|v ziištěny chybv a nedostatkv (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 42012004
sb.).
III. Při přezkoumání hospodaření obce Olešnice za rok2017
se

neuvádí žádná rrr;ilr<a dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 42012004 Sb.

ilI. Při přezkoumání hospodaření - Obec Olešnice - zarok20!7
Byly zjištěny dle §

10 odst. 4 písm. b) následujícíukazatele:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územníhocelku

b)

podíl závazki

0100

"Á

1,52 oÁ

na rozpočfu územníhocelku

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územníhocelku

0o^

;

IV. Ověření poměru dluhu ÚSC t průměru jeho pffjmů za poslední 4 roky

Ověřili jsme poměr dluhu obce Olešnice k pruměru jeho příjmůza poslední 4
rozpočtovéroky podle právního předpisu upravujícíhorozpoětovou odpovědnost.
Ověření poměru dluhu k pruměru jeho příjmů za poslední 4 rozpoětové roky podle
právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost jsme provedli výběrovým
způsobem, tak abychom získali přiměřenou jistotu, k vyslovení následujícího závěru. Z
předložených podkladů wp|ý,vá, že dluh nepřekročil 60 % pruměru jeho příjmůza
poslední 4 rozpočtovéroky.

,

Výpočet poměru dluhu k průměru příjmŮ za poslední 4 rozpočtovéroky je uveden
v pří|oze č. 1, která je nedílnou součástítéto Zprfury.

'

ÚSC prohlašuje, že iňetni ýkazy předložené jako podklad pro ověření poměru dluhu
k pruměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky jsou definitivní, úplnéa správné
a nebudou již měněny.
I

Pokud by přesto z nějakého závažnéhorelevantního důvodu muselo dojít k jejich změně
nebo úpravě, ÚSC se zavazuje podat o této skutečngsti neprodleně informaci
přezkoumávající kontrolní skupině a spolu s ní zaslat (stačív elektronické podobě) nové
změněné ýkazy, aby tak mohlo dojít k dodatečné úpravě závéruZprávy a Přílohy č. 1"
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IV. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územnícelek
KraiskÝ Liřacl
" "
iť;:,, 5:,'}? r|'
řl,rĚ,i rt, n11 1, 111,1,, , ,l | ,,n lUl\
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Olešnice, dne 20.2.2018
Jména a podpis1- kontroloru zúčastněnýchna přezkoumání hospodaření:
Ing. Monika Jančová
íizenim přezkoumání

kontrolor pověřený íizenímpřezkoumání

Ing. Andrea Peerová

/,*/
podpis kontrolora

Tato zpráva o vÝsledku přezkoumání:
_ je návrhem zptávy o rlýsledku přezkoumání hospodařeíi, aje možno ke zjiŠtěnív ní
uvedené podát písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předáni zPrb,ry
kontroloróvi pověřenému řízenímpřezkoumiání. Konečnýrrn znénímzprávy se stává,
tento návrh okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona
č. 42012004 Sb., k podtíní písemnéhostanoviska kontrolorovi pověřenému řízením
přezkoumání. Kontrólor pověřený Ťízenímpřezkoumání můžev odŮvodněném PříPadě

_

stanovit lhůtu delší.
s obsahem zprávy o výsledkupřezkoumiání hospodaření Olešnice o počtu 10 stran bYl
seznámen a její stejnopis převzal Jiří Moravec

V kontrolovaném období územni celek

dle

prohlášení statutárního zástuPce
neprovozoval žáďnou hospodařskou činnost, nemá zíizeny penéžni_fondy, nevloŽil
žádnépenéžítéči nepeněžitévklady do právnických osob, nehospodařil s majetkem
státu, neruěiI za závazky jiných osob, neuzavřel směnnou, nájemnÍ, zástavní smlouvu,
smlouvu o sdruženípárreZrri"t prostředků a majetkoqfch hodnot ani nehosPodařil
povahu veřejné zakánkY
s jinými cizímizdroji, nereaIízovál žádnol akci, která by měla
vó smyslu zékonaě. 13712006 Sb., nepořídil ani neprodal žáďný finanČnímajetek.

Poučení:

ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zíkona é. 42012004 Sb.,
povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatkŮ ,uvedených v této zPrávé o
qisledku přezkoumiiní hospodaření a podat o tom písemnou informaci
piezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zPrálry
spolu se závěreěným účtemv orgánech územního celku,

úzefiíicelek je

územnícelek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 42012004 Sb.,
povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhoŽ zákona uvóst
ihůto, ve které podá příslušnémupřezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o
Pivovarské nám. 1245
500 03 Hradec Králové

plnění přijatých opatření a r-této lhutě příslušnémupřezkoumár,ajícímu orgánu
uvedenou zprávu zas|at.
Nesplněním těchto povinností se územnícelek dopustí správního deliktu podle
ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 42012004 Sb. a za to se uloŽÍ
územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 42012004 Sb. pokuta do
rj-še 50.000,00 Kč.
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Jiří Moravec
starosta

./!'

ancova@kr-kralovehradecky.cz

tel: ?25 593 6í}E

Ing. Andrea Peerová
apeerova@kr-kralovehradecky.cz

tel: 725 §7* 8ž3

mj

Pivovarské nám. 1245
500 03 Hradec Králové
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KONTAKTY:
Ing. Monika Jančová

..!
/

podpis

/
Příloha č.

Krátkodobé úr,ěr1

SU
28I

Fskontor ané krátkodobé dluhopisy (směnky)

282

Název účtu

Krátkodobé záv azky z vy
Jiné krátkodobé půjčky

ďaný

částka

283

ch dluhopisů

289

Směnky k úhradě
erlute návratné finančnívýpomoci

322

Krátkodob é záv azky z ruéení

362

326

Dlouhodobé úvěry
nri;ate návratné finančnívýpomoci

45I

Dlouhodob é záv azky z vy daný ch dluhopisů
Dlouhodob é záv azky z ruéení

453

Dlouhodobé směnky k úhradě

570 276,00

452

l

|

+sa
,,!57

57a 276,00

D}uh Celkem
7 438 360,00

Příiem v roce 20].7

9 982 547,57

Příjem v roce 2016

5 836 697,65

Příiem v roce 20]-5
Příjem v roce ?014
;l---=::=,:

příimy celkem

6 812 034,52
j:ll::::::ll::::

:

..,:'3o,069,639,74

-:
l

podíl dluhu k příjmŮm za 4 roky

7,586070268,

%

60% z průměru příjmů za 4 roky

4 51ů 445,96

Kč

překročeníov tisících
překročenío

:

:

Pivovarské nám. 1245
5ó0 03 Hradec Králové
1'
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-3 940 16s,96 Ki:

12,64345*45
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