Zápis č.3/2020 z jednání Valné hromady Dobrovolného
svazku obcí ORP Příbram
Datum konání:
Čas zahájení:
Místo:

10.12.2020
16:00 hodin
Víceúčelová hala č. p. 242 v obci Drahlín (vedle Brdské restaurace U
Václavů).

Přítomni:

členové dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí zápisu

Omluveni:

Růžena Králová (obec Bohostice), Zdeněk Vrátný (obec Drásov), Václav
Chmelař (obec Dubno), Mgr. Jan Konvalinka (město Příbram), Mgr.
Petra Neubergová (obec Dubenec), David Lukšan (obec Háje), Petr
Hlinka (obec Kotenčice), Ing. Pavel Nekl (obec Milín), Jitka Buraltová
(obec Radětice), Milan Smíšek (obec Trhové Dušníky), Jiří Sláma (obec
Vrančice), Ing. Jana Krejčová (obec Vysoká u Příbramě)

Počet přítomných členů: 14
Program jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram.
1) Prezence účastníků (viz. Prezenční listina)
Předsedající konstatovala, že Valná hromada DSO ORP Příbram je usnášeníschopná.
Předsedající dále položila dotaz, zda má někdo z přítomných členů Valné hromady k
poslednímu zápisu nějaké námitky či připomínky. Nikdo žádné neuplatnil, zápis je považován
za schválený.
2) Schválení programu
Předsedající Blanka Strnadová navrhla rozšíření programu o bod Úvěr poskytnutý ČS, bod
zařadit jako bod 7., a Mgr. Antonín Kropáč, starosta obce Láz a předseda kontrolního výboru
navrhl zařadit bod Termín konání kontrolního výboru, bod zařadit jako bod 8, další body
posunout a dále schválení programu dle pozvánky na jednání Valné hromady Dobrovolného
svazku obcí ORP Příbram.
1) Prezence účastníků
2) Schválení programu
3) Schválení zapisovatele
4) Kontrola plnění přijatých usnesení z jednání poslední VH
5) Projednání Návrhu aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu DSO ORP Příbram 2020-2023
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6) Projednání Návrhu rozpočtu DSO ORP Příbram na rok 2021
7) Úvěr ČS
8) Termín konání kontrolního výboru DSO ORP Příbram
9) Rozpočtové opatření
10) Na vědomí
11) Různé
12) Závěr

Usnesení č. 01/03/2020
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram schvaluje předložený návrh
programu.
Hlasování: PRO 14, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno.
3) Schválení zapisovatele a ověřovatele zápisu
Předsedající Blanka Strnadová navrhla paní Jaroslavu Vildovou jako zapisovatelku.
Předsedající Blanka Strnadová navrhla jako ověřovatele zápisu Mgr. Evu Drmlovou (Lhota u
Příbramě) a Markétu Balkovou (Hvožďany).
K návrhu nebyly žádné námitky.
Usnesení č. 02/03/2020
a) Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram schvaluje zapisovatelku jednání
paní Jaroslavu Vildovou.
b) Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram schvaluje ověřovatele zápisu Mgr.
Evu Drmlovou (Lhota u Příbramě) a Markétu Balkovou (Hvožďany).
Hlasování: PRO 14, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno.
4) Kontrola plnění usnesení z jednání poslední Valné hromady konané 21. září 2020
Předsedající Blanka Strnadová zahájila bod a předala slovo tajemníkovi svazku. Tajemník
svazku Bc. Jiří Kužel následně přednesl informace týkající se:
•

Usnesení č. 04/02/2020

Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2020.
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.
Zde neplynuly žádné další úkoly.
•

Usnesení č. 05/02/2020

Valná hromada schválila změnu stanov Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram. V odstavci
II. Identifikace a status svazku, bodě 2. Sídlo svazku zapsat: Kostky Pb, a.s., Žižkova 708, 261
01 Příbram.
Stanovy byly změněny a nové znění zasláno na rejstřík svazků, následně byla změna
zaregistrována.
•

Usnesení č. 06/02/2020

Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram souhlasí se založením Asociace
dobrovolných svazků Středočeského kraje, z.s.
Dne 20.10.2020, byla ustanovující schůze Asociace dobrovolných svazků obcí Středočeského
kraje, z.s.
•

Usnesení č. 07/02/2020

Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram souhlasí, aby se Dobrovolný svazek
obcí ORP Příbram, stal jedním ze zakládajících členů Asociace dobrovolných svazků
Středočeského kraje, z.s.
Dne 20.10.2020, byla ustanovující schůze Asociace dobrovolných svazků obcí Středočeského
kraje, z.s., viz zápis, který bude přílohou zápisu z dnešní Valné hromady.
•

Usnesení č. 08/02/2020

Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram deleguje jako svého zástupce v
Asociaci dobrovolných svazků Středočeského kraje, z.s., tajemníka svazku Bc. Jiřího Kužela a
pověřuje ho k úkonům nutným k založení a fungování Asociace dobrovolných svazků
Středočeského kraje, z.s.
Dne 20.10.2020, byla ustanovující schůze Asociace dobrovolných svazků obcí Středočeského
kraje, z.s., kde svazek zastupoval tajemník Bc. Jiří Kužel.

•

Usnesení č. 09/02/2020

Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram souhlasí s členským ročním
příspěvkem do Asociace dobrovolných svazků Středočeského kraje, z.s., ve výši 5 000 ,- Kč.
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Příspěvek byl již zaplacen a část takto vybraných příspěvků byla použita na úhradu notáře,
řešícího zápis Asociace, část bude použita na tvorbu webových stránek.
•

Usnesení č. 10/02/2020

a) Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram bere na vědomí informace
přednesené v bodě Setkání starostů Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram v rámci
realizovaného projektu, Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní
spolupráce – Centra společných služeb.
b) Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram bere na vědomí informace
projednaného Přehledu o stavu veřejnoprávních smluv na území DSO.
c) Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram bere na vědomí informace
projednané Zprávy o ověření koncepčních záměrů meziobecní spolupráce.
d) Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram bere na vědomí informace
projednaného Shrnutí denních běžných sociálních potřeb obyvatel celé CSS.
Zde neplynuly žádné další úkoly.
•

Usnesení č. 11/02/2020

Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram stanovuje místo další putovní Valné
hromady v obci Drahlín.
Dnes je zde Valná hromada.
•

Usnesení č. 12/02/2020

Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram bere na vědomí informace
přednesené v bodě různé.
Bod se týkal informace o dotazníku k projektu odpadového hospodářství. Dotazník slouží ke
správnému nastavení společného systému odpadového hospodářství na území svazku.
V listopadu 2020 na valné hromadě svazku budou představeny varianty k vytvoření správného
systému fungování odpadového hospodářství na území svazku.
Z důvodu časové náročnost tohoto bodu a omezení v době pandemie, bude bod zařazen na další
jednání Valné hromady.
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Usnesení č. 03/03/2020
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram bere na vědomí informace přednesené
v bodě kontrola plnění usnesení.
Hlasování: PRO 14, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno.
5) Projednání Návrhu aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu DSO ORP Příbram
2020-2023

V úvodu předsedající Blanka Strnadová seznámila přítomné s problematikou projednávaného bodu,
kdy Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram předkládá Valné hromadě Návrh Aktualizace
Střednědobého výhledu rozpočtu DSO ORP Příbram 2020–2023 dle přílohy, která byla součástí
zápisu z jednání rady dne 4.11.2020, a který všechny členské obce obdržely s upozorněním na
nutnost a povinnost uveřejnění na Úředních deskách, minimálně 15 dní, ale zároveň až do doby
projednání na Valné hromadě DSO ORP Příbram.
Dále vznesla dotaz, zda všechny členské obce doloží, anebo již doložily minimálně patnáctidenní
lhůtu pro vyvěšení na Úřední desce své obce tak, jak bylo požadováno prostřednictvím emailové
korespondence. Po konstatování, že byla u všech partnerů splněna podmínka vyvěšení po dobu
minimálně patnácti dnů do schválení Valnou hromadou, bylo pokračováno v projednání bodu.
Do diskuse se přihlásil Josef Karas, starosta obce Obecnice s dotazem, zda by neměly být
schvalovány 2 dokumenty, a to: Aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu DSO ORP Příbram
na rok 2021 a následně Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO ORP Příbram na období 20212024. Slova se ujal Bc. Jiří Kužel, tajemník a odpověděl, že dnes je nutné provést aktualizaci roku
2020 a následně na další valné hromadě bude předložen ke schválení Návrh střednědobého výhledu
rozpočtu DSO ORP Příbram na období 2021-2024.

Usnesení č. 04/03/2020
Valná hromada projednala a schválila Aktualizaci Střednědobého výhledu rozpočtu DSO ORP
Příbram 2020–2023, předložený radou svazku dne 4.11.2020, dle přílohy tohoto zápisu č. 1.

Hlasování: PRO 14, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno.
6) Projednání Návrhu rozpočtu DSO ORP Příbram na rok 2021
V úvodu předsedající Blanka Strnadová seznámila přítomné s problematikou projednávaného bodu,
kdy Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram předkládá Valné hromadě Návrh rozpočtu DSO
ORP Příbram na rok 2021, jako schodkový, a to na závazné ukazatele – paragrafy a vyrovnaný
rozpočet hospodářské činnosti ve výši 40 000,- Kč.
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Schodek bude vyrovnán finančními prostředky z minulých let, použitím prostředků z hospodářské
činnosti, případně jinými zdroji dle Návrhu rozpočtu DSO ORP Příbram na rok 2021, který byl
přílohou zápisu z jednání rady dne 4.11.2020, a který všechny členské obce obdržely s upozorněním
na nutnost a povinnost uveřejnění na Úředních deskách, minimálně 15 dní, ale zároveň, až do doby
projednání na Valné hromadě DSO ORP Příbram. Návrh vychází z Aktualizace Střednědobého
výhledu rozpočtu DSO ORP Příbram na období 2020–2023 a zároveň počítá, s ohledem na další
možnosti financování, s úpravami v roce 2021 formou rozpočtových opatření.
Předsedající vznesla dotaz, zda všechny členské obce doloží, anebo již doložily, minimálně
patnáctidenní lhůtu pro vyvěšení na Úřední desce své obce tak, jak bylo požadováno
prostřednictvím emailové korespondence. Po konstatování, že byla u všech partnerů splněna
podmínka vyvěšení po dobu minimálně patnácti dní do schválení Valnou hromadou, bylo
pokračováno v projednávání bodu.
Do diskuse se přihlásil Mgr. Antonín Kropáč, starosta obce Láz, s dotazem, zda by neměl být
nejdříve na Valné hromadě předložen bod o schválení úvěru a následně teprve bod Projednání
Návrhu rozpočtu DSO ORP Příbram na rok 2021. Bc. Jiří Kužel, tajemník odpověděl, že v Návrhu
rozpočtu DSO ORP Příbram úvěr není zahrnut, neboť návrh smlouvy o úvěru v době sestavení
Návrhu rozpočtu DSO ORP Příbram a jeho předložení radě svazku ke schválení ještě nebyl a ani
se o úvěru neuvažovalo. Svazek počítal s finančními prostředky formou dotace z Krajského úřadu
Středočeského kraje. Bohužel, v současné době je dotace stále ve stavu schvalování a svazek ještě
neobdržel smlouvu, proto je nutné vykrytí finančních prostředků prostřednictvím úvěru. Dále uvedl,
že dne 9.12.2020 byl zaslán motivační dopis na projekt OLEK na SMO ČR, kterého se může
zúčastnit pouze 10 svazků. Projekt OLEK se bude týkat tematicky lokální ekonomiky.
Předpokládáme, že svazek má šanci se do projektu zapojit, vzhledem k dlouhodobé spolupráci se
SMO ČR a jeho účasti na celorepublikové platformě a pracovní skupině GDPR.

Usnesení č. 05/03/2020
Valná hromada projednala návrh rozpočtu na rok 2021 ze dne 4.11.2020.
Celkové daňové, nedaňové a kapitálové příjmy v návrhu rozpočtu činí 761 300,- Kč, celkové výdaje
činí 1 363 300,- Kč. Valná hromada schvaluje schodkový rozpočet, a to na závazné ukazatele –
paragrafy rozpočtové skladby dle přílohy tohoto zápisu č 2. a vyrovnaný rozpočet hospodářské
činnosti ve výši 40 000,- Kč. Schodkový rozpočet bude vyrovnán finančními prostředky z minulých
let, použitím prostředků z hospodářské činnosti, případně jinými zdroji.

Hlasování: PRO 14, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno.

Kostky Pb, a.s.
Žižkova 708, 261 01 Příbram
Česká republika

Tel.: 604 219 781
e-mail: svazek@dsopribram.cz
http://www.dsopribram.cz

IČ: 04513151, DIČ CZ04513151
bank. spojení: Česká spořitelna
č. ú. 000000-4190000359/0800

7) Úvěr
V úvodu předsedající Blanka Strnadová seznámila přítomné s problematikou projednávaného bodu.
Z důvodu vyšších výdajů, spojených se změnou sídla svazku a pozdržení projednávání dotací ze
Středočeského kraje, byla rada nucena vyřešit financování svazku v prosinci tohoto roku. Objem
finančních prostředků není schopen pokrýt celkové výdaje v prosinci, za výplaty měsíce listopadu.
Již dříve bylo zahájeno jednání s ČS, které se podařilo vyřešit a dne 7.12.2020 jsme obdrželi návrh
smlouvy o kontokorentním úvěru č. 4190000359/20/LCD s Českou spořitelnou, a.s. Další
možností by byla krátkodobá finanční výpomoc od obcí, ale tato varianta se zdá být složitá
s ohledem na převod prostředků až do příštího roku.
Parametry smlouvy jsou následné:

výše úvěru: 150.000, -Kč
splatnost: 30.11.2021
sazba: PRIBOR 1M + 1,30 % p.a.
vedení úvěrového účtu: 100,-Kč
zpracování úvěru: 2.000, -Kč
změny úvěrové smlouvy: 0,-Kč
závazková provize (odměna z nečerpané části úvěru): 0,20 % p.a.
Na příští Valné hromadě bude nutné opět projednat Střednědobý výhledu rozpočtu DSO ORP
Příbram, který bude zohledňovat přijatý úvěr.
Po schválení je nutné zaslat výpis usnesení dnešní Valné hromady spolu s podepsanou
smlouvou tak, aby bylo možné co nejdříve uhradit závazky svazku.
Do diskuse se nikdo nepřihlásil.
Usnesení č. 06/03/2020
A) Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram schvaluje smlouvu o
kontokorentním úvěru č. 4190000359/20/LCD s Českou spořitelnou, a.s.
B) Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram pověřuje předsedkyni Blanku
Strnadovou k podpisu smlouvy o kontokorentním úvěru č. 4190000359/20/LCD s Českou
spořitelnou, a.s.
Hlasování: PRO 14, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno.
8) Termín jednání Kontrolního výboru DSO ORP Příbram
Předsedající Blanka Strnadová vyzvala Mgr. Antonína Kropáče, aby se vyjádřil k danému
bodu. Ten upřesnil, že kontrolní výbor se měl sejít v prosinci, ale vzhledem k současné situaci
ohledně pandemie je nutné přesunout termín jednání na leden 2021. Na Valné hromadě jsou
přítomni i další členové kontrolního výboru a je tedy ustanoven termín jednání na 06.01.2021
od 15:00 hodin v sídle svazku.
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Usnesení č. 07/03/2020
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram schvaluje termín jednání Kontrolního
výboru DSO ORP Příbram na 06.01.2021 od 15:00 hodin v sídle svazku.

Hlasování: PRO 14 , PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno.
9)Rozpočtové opatření
Předsedající Blanka Strnadová přednesla důvod předložení rozpočtového opatření č. 6/2020.
Důvodem rozpočtového opatření je nutnost přesunu finančních prostředků v příjmové i
výdajové části rozpočtu.
Dotační mzdy dorovnány 100 %, přesun na mzdy svazku paragraf 6171, položka 5011, 5031 a
5032. Odečteno 10 000,- na úroky z úvěru, poplatky jsou navýšeny o 1000,- Kč.
Návrh rozpočtového opatření č. 6/2020 obdrželi přítomní před jednáním VH.
Do diskuse se nikdo nepřihlásil.

Usnesení č. 08/03/2020
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2020
dle přílohy č. 3, která je součástí tohoto zápisu.

Hlasování: PRO 14 , PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno.
9) Na vědomí
V tomto bodě předsedající Blanka Strnadová informovala přítomné:
a) o rozpočtovém opatření č.5/2020, schváleném radou svazku dne 4.11.2020, který obdrželi
přítomní spolu se zápisem z rady svazku.
b) dne 02.12.2020 od 12.00 hod. bylo vykonáno dílčí přezkoumání hospodaření Dobrovolného
svazku obcí ORP Příbram za rok 2020 – nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
K dalšímu bodu předala předsedkyně Blanka Strnadová slovo Bc. Jiřímu Kuželovi, tajemníkovi,
který přítomné seznámil s informacemi v projektu ESO:
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c) v rámci projektu ESO je nabízen v roce 2021 dvoudenní seminář „Finanční řízení obcí“
určený zejména voleným představitelům měst a obcí. V rámci semináře odborní lektoři
s účastníky mimo jiné proberou legislativní rámec a nástroje rozvoje obcí a financování,
rozpočtový proces, pravidla rozpočtové odpovědnosti, ekonomická data, se kterými se lze
potkat ve veřejné správě, moderní trendy ve finančním řízení municipálních organizací nebo
rizika a odpovědnosti zastupitelů obcí v ekonomické oblasti. Akce začíná obědem, následuje
výuka, večerní program, ubytování (pro 20 účastníků je hrazeno), druhý den dopoledne
pokračování výuky a končí se obědem.
V případě zájmu můžeme vytipovat vhodné lokality, kde se mohl tento seminář zrealizovat
v území a dát vědět na svazek. Jednalo by se zejména o zajištění ubytování a vzdělávacích
prostor.
Pro konání semináře jsou nabízeny tyto termíny:
• 25. - 26. 3. 2021
• 8. - 9. 4. 2021
• 27. - 28. 5. 2021
• 24. - 25. 6. 2021
Do diskuse se přihlásil Jiří Čech, starosta obce Sedlice s požadavkem, zda by bylo možné zaslat
předběžný program semináře. Bc. Jiří Kužel, tajemník odpověděl, že v brzké době předběžný
program obcím zašle.
10) Různé
Předsedající Blanka Strnadová zahájila bod a předala slovo tajemníkovi svazku. Tajemník
svazku Bc. Jiří Kužel přednesl informace týkající se:
a) Stanovení počtu členů inventarizační komise pro rok 2020
Předsedající Blanka Strnadová přednesla informace týkající se stanovení počtu členů
inventarizační komise pro rok 2020. Komise musí mít minimálně 3 členy. Dále je nutno
jmenovat její členy. Předsedající navrhuje jmenovat za členy paní Jaroslavu Vildovou, paní Bc.
Jitku Balounovou a pana Bc. Jiřího Kužela.
Do diskuse se nikdo nepřihlásil.
Usnesení č. 09/03/2020
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram
1. stanovuje počet členů inventarizační komise pro rok 2020 na tři členy
2. jmenuje za členy inventarizační komise pro rok 2020 paní Jaroslavu Vildovou, paní Bc.
Jitku Balounovou a pana Bc. Jiřího Kužela

Hlasování: PRO 14, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno
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b) Právní poradna
V tomto bodě tajemník informoval přítomné o výhodné nabídce předplatného Poradny pro
obce, a to na tři roky, kdy rozhodnutí je nutné učinit již teď, tj. do konce roku 2020 s tím, že
pokud, samozřejmě, končí předplatné poradny např. jako svazku v srpnu 2021, je nutné si další
předplatné nastavit s účinností následujícího měsíce po skončení současného předplatného, tj.
např. od září 2021. Právní poradnu používá tajemník téměř denně k vyhledání a zodpovězení
dotazů z obcí, případně k zaslání dotazů na složitější témata.
Produktem, který doposud používáme je produkt Poradna pro obce za 2.200, - Kč (bez DPH).
Objednáním tohoto produktu máme na 1 rok přístup pro 11 osob s možností neomezeného
prohlížení více než 2 800 dotazů, neomezeného pokládání písemných dotazů a 5 kreditů na
telefonické dotazy, vytváření automatických dokumentů, či přístup k dalším právním textům.
Právní poradnu lze objednat rovnou na 3 roky za 6.600, - Kč (bez DPH). Do konce roku 2020
lze získat v rámci svého členství v projektu Centra společných služeb tuto službu za dotovanou
cenu. Objedná-li ji svazek na 3 roky, ušetří oproti nedotované ceně až 22.200, - Kč.
Do diskuse se přihlásil Jiří Čech, starosta obce Sedlice a sdělil, že by bylo výhodné objednat
produkt rovnou na 3 roky za 6.600,- Kč (bez DPH). Přítomní souhlasili.
Usnesení č. 10/03/2020
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram schvaluje nákup produktu Poradna pro
obce za 6.600,- Kč bez DPH na 3 roky.

Hlasování: PRO 14, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno.

c) Místo konání příští valné hromady
V tomto bodě přítomní projednali místo uskutečnění další putovní Valné hromady
Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram. Přítomní zástupci obce navrhli obec Hudčice.
Usnesení č. 11/03/2020
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram stanovuje místo další putovní Valné
hromady v obci Hudčice.
Hlasování: PRO 14, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno.
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11) Závěr
Jednání ukončeno v 17 hodin, 00 minut.
Zapsala: Jaroslava Vildová, dne 11.12.2020

Předsedající DSO ORP Příbram Blanka Strnadová, předsedkyně v. r.
Ověřovatelka zápisu Mgr. Eva Drmlová, starostka obce Lhota u Příbramě v. r.
Ověřovatelka zápisu Markéta Balková, starostka obce Hvožďany v. r.

Přílohy:
Příloha č. 1 - Schválená aktualizace střednědobého výhledu DSO ORP Příbram na období
2020-2023.
Příloha č. 2 - Schválený Rozpočet DSO ORP Příbram na rok 2021.
Příloha č. 3 - Rozpočtové opatření č. 6/2020.
Příloha č. 4 - Zápis z ustavujícího jednání Asociace dobrovolných svazků Středočeského
kraje, z.s.
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