
Stránka 1

Město Velká Bíteš
Rozpočet na rok 2007   
schválený zastupitelstvem města dne 5.2.2007

s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je vyrovnán
třídou 8 - financování.

Příjmy v tis. Kč

Třída 1 - daňové příjmy

1111 daň z příjmů FO ze závislé čin.-podíl na dani sdílené se 8 300,0
 státem (dále jen podíl) a 1,5% motivace

1112 daň z příjmů FO ze SVČ vč.30% dle trvalého bydliště - podíl 4 300,0
1113 daň z příjmů FO z kapitál. výnosu - podíl 440,0
1121 daň z příjmů práv. osob - podíl 7 350,0
1122 850,0

                                                  jen hospod. činnost
1211 DPH - podíl 13 110,0
1332 15,0
1334 16,0
1337 poplatek za komunální odpad 2 000,0
1341 poplatek ze psů 80,0
1343 poplatek za užívání veřejných prostor 160,0
1345 poplatek z ubytovací kapacity 15,0
1347 poplatek za výherní hrací přístroj 380,0
1361 správní poplatky 600,0
1511 daň z nemovitosti 2 300,0

Třída 1 celkem 39 916,0 39 916,0

Třída 2 - nedaňové příjmy

1031 2131 1 744,0
Lesní družstvo 384 tis.

1037 2131 celospolečenské funkce lesů - pronájem les. pozemků (honitba) 55,0
2119 2343 zálež. těžebního průmyslu - příjmy z vydobývaného prostoru 5,0
2212 2321 150,0

            je smlouva s PBS Turbo
           /na opravu komunikace vedle cyklostezky/

2212 2132 400,0
3111 2122 111,8
3113 2122 ZŠ Velká Bíteš - odvod z odpisů (je včetně ŠJ) 72,0
3114 2122 speciální školy - odvod z odpisů 12,7
3123 2122 SOU - odvod z odpisů 51,5
3314 2111 činnost knihovnická - poplatky 40,0
3419 2132 70,0
3511 2122 130,0
3611 2141 42,0

3613 2132 700,0

Rozpočet na r. 2007 se  schválil jako schodkový,

daň z příjmů práv. osob za obec (z HČ a z hl.č.) zatím předběžně

popl. za vypouštění škodlivých látek do ovzduší
odvody za odnětí zeměděl. půdního fondu

pěstební činnost - příjmy z pronáj. pozemků - Lesy města 1360

silnice - přijatý neinv. dar na úhradu nákl. s vybud. cyklostezky

silnice - příjmy z pronájmu ost. nemov. a jejich částí (mosty)
předškolní zařízení - odvod přísp. organ. - z odpisů (7,1+104,7)

tělových. čin. - příj. z pronáj. ost. nemov. - rekl. plochy
všeobecná ambulantní péče - odvod přísp. org. polikl. - z odpisů
podpora indiv. bytové výstavby - příjmy z úroků a půjček
                               (z poskyt. půjček FRB a SFRB)               
nebytové hospod. - pronájem ost.nemov.a jejich částí - TS



Stránka 2

                                                                - ZUŠ 80,0
                                                                - Letná 48,6
                                                                - Poliklinika 676,9

52,0
3632 2111 pohřebnictví - pronájem hrobového místa - služby 25,0
3632 2139 pohřebnictví - pronájem hrobového místa - pozemek 9,0
3639 2131 120,0
3725 2111 využívání a zneškodňování komunál. odpadů-separace odpadů 750,0

                                             /platby od EKO-KOMU/
3729 2132 64,4
4357 2122 domov důchodců - odvod z odpisů 53,0
6171 2111 7,0
6171 2329 činnost místní správy - ostatní nedaňové příjmy 100,0
6310 2141 50,0

2412 151,4
2412 splátky půjček od podnik. subjektů - do SFRB - od SBD 106,0
2460 splátky půjček od obyvatelstva do FRB 60,0
2460 splátky půjček od obyvatelstva do SFRB 200,8

Třída 2 celkem 6 138,1 6 138,1

Třída 3 - kapitálové příjmy

2321 3121 425,0
                                      je smlouva s PBS

3612 3112 19,5
                        - příjem za prodej bytu      990,0

3612 3113 67,0

Třída 3 - celkem 1 501,5 1 501,5

Třída 4 - přijaté dotace

4113 218,4

4112 3 740,6
  v tom: školství                        1 240 893,-   (1 320 na 1 žáka)
            výkon st. správy           2 499 705,-

0,0

4121 922,5
                                       - na Spec. školy                          171,0
                                       - na MŠ I. 30,0

4131 2 482,0

Třída 4 celkem 7 564,5 7 564,5

Příjmy celkem 55 120,1

                                                                - Agrostar

komunál.služby a územní rozvoj-příjmy z pronáj.pozem.vč.PKS

ost. nakládání s odpady - pronájem skládky

činnost místní správy - hlášení míst. rozhlasem, přefa.telefonů

obecné příjmy z fin. operací - příjmy z úroků - ostatní
splátky půjček od podnik. subjektů - práv.osob - od TS

odv.a čištění odpad. vod - přijatý dar na pořízení DHM

byt.hospodářství - příjmy z prodeje bytů - splátky

byt.hospodářství - příjmy z prodeje ost. HM

 neinv.přijaté dotace ze st. fondů - SFRB - na úroky z úvěrů
                          pro byt. domy č. 475 a 548
neinv.přijaté dotace ze SR v rámci souhr.dotačního vztahu

dotace na soc. dávky budou řešeny v průběhu roku rozpočt.opatř.

neinv.přijaté dotace od obcí - na provoz ZŠ

převod z vlast. fondů hospodář. činnosti (Encom)
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Třída 8 - financování

8115 4 797,0

8124
                - do úvěru ze SFRB -364,3
                - do PBS -39,3

-49,3

-160,8

-880,8

                - do KB - infrastruktura Jihlavská -600,0

Třída 8 celkem 2 702,5 2 702,5

Příjmy a financování celkem 57 822,6

Výdaje v tis. Kč

10 - zemědělství a lesní hospodářství

ozdravování hospodářských zvířat - deratizace, služby útulků 60,0
pěstební činnost - pojištění 17,0

Celkem zemědělství a lesní hospodářství 77,0 77,0

22 - doprava

2 210,0

z toho fakturace TS /2 086 tis./: 
            vodorovné dopravní značení                 108

            zimní údržba                                      844 
            drobné opravy chodníků vč chod. na Růžové   156

            ruční zametání                                   310
            čištění vpustí                                       78

30,0
silnice - kontejnery na posypový  materiál 20 ks - pronájem od TS 40,0
silnice - pasport místních komunikací  a označníků  ulic -celk. náklady   200,0

změna stavu krátkodobých peněž. prostřed.na bankov.účtech

uhraz.splátky dlouhodob.přijatých půjček(úroky jsou ve výdajích)

                - do České spořitelny - hypoteční úvěr - 4 b.j. Tyršova
                       kryto příjmy z pronáj.bytů- viz pol.4131
                - do České spořitelny - 4 b.j. Tyršova
                       kryto příjmy z pronáj.bytů- viz pol.4131
                - do KB - zatepl.a výměna oken č. 475 a 548
                       kryto příjmy z pronáj.bytů- viz pol.4131

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

silnice - celkem fakturace z TS a ostatní /např.SÚS,ŘSD,E-ON, 
            AG FOODS 48 tis. podíl na údržbě spoj.silnice v Košíkově/

            oprava výtluků                                    263

            strojní zametání komunik.                   272    
            chemické ošetření komunik.                 55  

silnice - OON   / Pánov a ost. /

            (plánovaná podpora  kr. Vysočina 2007)
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provoz veřejné silniční dopravy - dopravní obslužnost 150,0

Celkem doprava 2 630,0 2 630,0

                          

23 -  vodní hospodářství

pitná voda - provozní náklady související se zásobováním pitnou vodou, 20,0
 zdroji pitné vody, kryt studny
pitná voda - příspěvek DSO Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko 100,-
na obyv. tj. 489,5 tis. a DSO Svazu vod. a kanalizací Ivančice 0,4 tis. 489,9

50,0

Celkem vodní hospodářství 559,9 559,9

31 a 32 - vzdělávání

547,0
včetně školní jídelny /467+80/  
z toho energie       210     
mzdové náklady       6    
MŠ I. Masarykovo nám. - příspěvek na provoz - odpisy 7,1

710,0
z toho energie     365         
mzdové náklady   18      
MŠ II. U Stadionu - příspěvek na provoz - odpisy 104,7

předškolní zařízení - úhrada neinvestičních nákladů obci Březí 3,0

3 890,0
                                      /3250+510+130/       
z toho energie     1 555    
mzdové náklady    140,5    
                   - ZŠ Velká Bíteš - příspěvek na provoz - odpisy (ZŠ a ŠJ)              72,0

504,0
z toho energie            150
                                    - příspěvek na provoz - odpisy 12,7

1 430,0
z toho energie    740 tis.           
mzdové náklady 105 tis.    

                                             - příspěvek na provoz - odpisy 51,5

základní umělecká škola -   příspěvek na mzdy 100,0

Celkem vzdělávání 7 432,0 7 432,0

33 - kultura, církve a sdělovací prostředky

vodní díla v zemědělské krajině - projekt.dokumentace odbahnění 
  rybníků ve Březce a Hol. Zhoři a projekt pro ÚR - nový rybník

předškolní zařízení - MŠ I.Masarykovo nám. - přísp.na provoz

MŠ II. U Stadionu - příspěvek na provoz včetně šk. jídelny /560+150/

základní školy-ZŠ Velká Bíteš - příspěvek na provoz včetně šk.jídelny,družiny

speciální základní školy-základní škola V.Bíteš, Tišnovská 116-přísp.na prov. 

střední odborná učiliště - SOU Jana Tiraye - příspěvek na provoz



Stránka 5

kino - dotace  ZO OS KOVO PBS na opravy budovy kina 50,0

činnost knihovnická - provoz knihovny celkem 500,0

činnost muzeí - provoz muzea celkem 522,0

ostatní záležitosti kultury 
Informační centrum a klub kultury - příspěvek na provoz 1 380,0

   příspěvku na provoz

kulturní dům - příspěvek na provoz 925,0
 - stanovení objemu prostředků na platy ve výši 360 tis. v rámci schval.
   příspěvku na provoz

kronika - OOV a provozní výdaje 27,0

zachování a obnova kult. památek - kašny 20,0

rozhlas a televize - místní rozhlas - opravy a údržba, propojení Košíkova 100,0

150,0
500,0

publikace 600 let města /Fond Vysočiny 2007/

Celkem kultura, církev a sdělovací prostředky 4 174,0 4 174,0

34 - tělovýchova a zájmová činnost

1 300,0
             - dotace FC Spartak                            100
             - dotace HC Velká Bíteš                      250
             - dotace HC Velká Bíteš ve výši reklam      70
             - dotace TJ Spartak                             100
             - dotace TJ Sokol
             - úhrady fa TS za provoz zimního stadionu 
               v tom úhrada fa XII /2006          

130,0
ostatní zájmová činnost 50,0

Celkem tělovýchova a zájmová činnost 1 480,0 1 480,0

35 - zdravotnictví

1 327,0
                      - příspěvek na provoz - odpisy 130,0

• stanovení objemu prostředků na platy ve výši 2 700tis. Kč v rámci

z toho mzdové a ost.osobní náklady 270

         z  toho mzdové a ost.osobní náklady 220 

 - stanovení objemu prostředků na platy ve výši 750 tis.v rámci schval.

ostatní záležitosti kultury - sbor pro obč.záležitosti včetně ost.osob. nákladů
kulturní akce-hody, pouť, družba, propag.materiály

ost.tělovýchovná činnost - celkem

             - dotace Tenis.clubu         

využití vol. času dětí a mládeže - opr.oplocení hřiště na Družstevní a U Stad.

všeobec. ambulantní péče - příspěvek na provoz
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schvalovaného příspěvku na provoz

lékařská služba první pomoci - příspěvek na provoz 494,0

                          - dopravní služba 70,0

schvalovaného příspěvku na provoz

lékařská služba první pomoci - zubní 10,0
                   
odborné léčebné ústavy - příspěvek DPL 10,0

Celkem zdravotnictví 2 041,0 2 041,0

36 - bydlení, komunální služby, územní rozvoj

bytové hospodářství 60,0
49,2

nebytové hospodářství  -celkem 500,0
včetně provozu kult. zařízení a obecních domů v míst. částech:

Březka a ostrah budov 60 tis
z toho OON     50                           

veřejné osvětlení - provozní výdaje - fakturace z TS 1 041,0

pohřebnictví 150,0

územní plánování - změna ÚP - PD 150,0

400,0
                                        akcí města

1 000,0
654,9

úhrada fa TS za provoz WC 300,0
78,0

Celkem bydlení, komunální služby, územní rozvoj 4 383,1 4 383,1

37 - ochrana životního prostředí

sběr a svoz nebezpečných odpadů - fakturace za TS 215,0

sběr a svoz komunál. odpadů - výdaje celkem - fakturace z TS 3 671,0

        svoz SKO                                                  890
        svoz plastů                                                650
        svoz papíru                                                278 
        svoz skla                                                    66     
        pronájem kontejnerů                                   256 

   /o Kč 526 tis. bude rozpočet povýšen během roku - fin. prostř. z kraje/

· stanovení objemu prostředků na platy ve výši 980tis. Kč v rámci

bytové hospodářství - zápočet exekuč. příkazu vůči předpl. nájemného 
             /přechází z r. 2006/ 

Košíkov, Ludvíkov, Bezděkov, Holubí Zhoř, Jáchymov, Jinřichov,

komunál.služby a územní rozvoj - zaměřování. zn.posudky.geometr.plány 

výkupy pozemků /vč.převodu z r.2006.-poz.na fotbal.stad./
odkup domu č. 7 od Č.spořitelny • splátka
        částečně kryto příjmy z pronáj.bytů a nebytů-viz pol.4131

čl. příspěvek Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko

       z toho: skládkovné • pouze svoz popelnic              1172             
        skládkovné • uložení velkoobjem. kont.         270
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sběr a svoz komunál. odpadů - úhrada fa za provoz sběrného dvora 369,0
sběr a svoz komunál. odpadů - poplatek za vyúčtování SIPO 22,0
sběr a svoz komunál. odpadů - nákup nádob na třídění komun. odpadu 43,0

1 975,0

        prořezávka stromů, údržba okrasných keřů                            57
        výsadba nových prostorů, celoroční zálivka                            
        květináčů na městě                                                             35

        opravy a údržby laviček                                                       35    
        provoz kašen na náměstí                                                    17   
        likvidace černých skládek                                                   47    
        vánoční výzdoba - pronájem                                                24

        koše na psí exkrementy                                                     76

Celkem ochrana životního prostředí 6 295,0 6 295,0

41 - dávky a podpory  v sociálním zabezpečení
42 - politika zaměstnanosti
péče o pomoc rodině a manžel., starým občanům, zdravotně postiženým 

0,0 0,0

43 - sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním                                                                     

pečovatelská služba - příspěvek 680,0
• stanovení objemu prostředků na platy ve výši 440 tis. Kč v rámci
  schvalovaného příspěvku na provoz

domov důchodců - příspěvek 359,0
     /o Kč 270 tis. bude rozpočet povýšen během roku - dotace z kraje/
• stanovení objemu prostředků na platy ve výši 2 300tis. Kč v rámci schval.  
     příspěvku na provoz
domov důchodců - příspěvek na odpisy 53,0

50,0

Celkem sociální služby a pomoc a spol. činnosti v soc. zabezpečení 1 142,0 1 142,0

požární ochrana 250,0 250,0
0,0

        vývoz velkoobjem.kontejn.                            89 

péče o vzhled obcí a veřej.zeleň - výdaje celkem - fakturace z TS
       z toho: sečení travnatých ploch V.Bíteš a přilehlé obce                  1184      
        jarní a podzim.příprava trav.ploch,vyhrab.star.listí,vysátí a likvidaci     81 

        vývoz odpadkových košů vč.likvidace odpadů                       254
        mechanická likvidace plevelu - ruční (2 400 m2)                     76  
        pořízení nových odpadkových košů+opr.stávajících                70

        oprava tarasu v Kostelní ulici                                               19

dávky nezaměstnaným,dávky občanům postiženým živel. pohromami
výdaje na soc.dávky budou řešeny během roku rozp.opatřením

       zabezpečení a politice zaměstnanosti

ost.služby a činnosti v oblasti soc. péče - příspěvek klubu seniorů

55 - požární  ochrana a integr. záchranný systém

požár.ochrana-nákup požár.auta (dotace 2 mil.od MV, celkové nákl. 7,5 mil) 
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61 - státní moc, st. správa, územní samospráva a pol. strany 

1 627,0
je-li oddělitelná od ostatních výdajů místní správy včetně odměn

činnost místní správy • vlastní správní činnost míst. orgánů, společné 11 472,0
činnosti pro místní správu a zastupitelský sbor, nelze-li je oddělit
v tom  provozní náklady radnice: 

činnost místní správy • náklady na výpočet. techniku a program. vybavení 1 023,0

výdaje hrazené ze sociálního fondu 300,0

Celkem státní moc, st. správa, územní samospráva a pol. strany 14 422,0 14 422,0

63 - finanční operace

120,0

300,0

daň z převodů nemovitosti 35,0
daň z nemovitosti 15,0
daň z příjmů právnických osob za obec (hlavní činnost) stejná částka bude 
                                                v příjmech pol. 1122
Celkem finanční operace 470,0 470,0

64 - ostatní činnosti

350,0
   /o ostatních dotacích a darech bude rozhodovat na základě písemných  
  žádostí rada města/

finanční vypořádání se SR • vratka soc. dávek 192,2

rezerva 4 719,9

220,0
                             dotací ze SFRB

82,0
        - infrastruktura Jihlavská 113,0

zastupitelstvo obcí • činnost zastupit.orgánů na úrovni města,

zastupitelům, zdravot. a sociálního pojištění, z toho odměny zast. 1285, 
 pojistné na soc. pojišť.252, pojistné na zdravot. pojišť. 90

  platy a OOV 6620, pojistné soc. zabezp. 1721, pojistné zdravot.poj. 596,
  povinné pojistné na úraz.poj.50, knihy, tisk 97, DDHM vč. malého tech.
  zhodnocení 150, nákup materiálu 240, voda 25, teplo 210, el.energie 120, 
  pohon.hmoty 130, služby pošt 330, služby telekom. a radiokom. 280,
  nájemné 30, konzult.,poradenské služby 100, služby školení a vzděl.100, 
  nákup ost. služeb 297, opravy a udržování 100, cestovné 30, pohoštění 60,
  náj. s právem koupě 141, ostatní poplatky 10, nákup kolků 30,
  platba daní a popl. 5 

obecné údaje z finančních operací • služby peněžních ústavů • popl. účtů

pojištění funkčně nespecifikované, pojištění majetku, motor.vozidel, osob

ostatní fin. operace

Ostatní činnosti j.n.- ostatní dotace, členské příspěvky, dary, propag.mat. 

úroky z úvěrů - zatepl. a výměna oken č. 475 a 548 U Stadionu - kryto

        - nástavba 4 b.j.Tyršova - kryto příjmy z pronáj.bytů pol. 4131
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        - provozní do SFRB 37,0

Celkem ostatní činnosti 5 714,1 5 714,1

Mezisoučet 51 070,1

Opravy, investice vyčleněné samostatně :

Roční splátky faktur:
50,0
50,0

komunikace pro pěší - Centrum potravin Kučera - zápočet s nájmem 8,3

                           

oprava hradební zdi - vlastní podíl /předpoklad dotace z MK/ 600,0
Základní škola Velká Bíteš- výměna kotlů na ZŠ /2.etapa/ 390,0

650,0
průmyslová zóna Velká Bíteš - projekt pro ÚR 145,0

230,0
oprava komunikace vedle cyklostezky Vlkovská - částka bude upřesněna 350,0

234,0
 (pod cyklostezkou)

267,0

Akce,  které se neuskutečnily a převádí se, nebo jsou rozpracované:
47,6

   /dotace z Fondu Vysočiny bude činit Kč 28.560,- a bude zařazena do RO / 

Hrnčířská 117-oprava jímacího vedení hromosvodu po opravě střechy /ZUŠ/ 41,0
oplocení sběrného dvora 40,0

Kostelní ulice - chodníky - úhrada pozastávky 314,0
33,0

rekonstrukce křižovatky Tišnovská,Vlkovská,Na Valech - projekt 70,0

příspěvek DSO Svazu vod. a kanalizací Žďársko - 400,0

veřejné osvětlení Pod Spravedlností 105,0
veřejné osvětlení Rajhradská 95,0
MŠ II. oprava omítek v suterénu a kuchyni 60,0

20,0
69,0

ul. Peroutkova 2. etapa - projekt pro komunikaci , chodník a VO 40,0
                                  - chodník st. práce 50,0
rekonstrukce kuchyně školní jídelny ZŠ - projekt 80,0
zástavbová studie RD Babinec a Pod Spravedlností 110,0

plynofikace školní družiny ZŠ 50,0
Tyršova ul. 2. etapa - projekt komunikace, chodníky, VO 215,0

oprava budovy č. 88 - splátka TS 
oprava manipul plochy a komun. v areálu TS - splátka TS 

Akce, které vychází ze smluv o dílo z r. 2006:

rekonstrukce Masarykova nám.- inv. akce /projekt/

dešťové vpustě a zemní práce  - cyklostezka Vlkovská - úhrada fa z r. 2006

přísp.DSO Svazu vod.a kanalizací Žďársko - kanalizace Vlkovská

komunikace Na Valech-dopr.značení, 2 zast.autobusů

generel bezbariér. dopravy a bezbar.tras na úz.města V.Bíteš 

dětské hřiště za tenis.kurty Růžová

  30 % podíl města na rekonstrukci kanalizace a vod.v křižovatce u kostela

rozšíření MŠ I.o prostory v č. 85 - projekt
inž. sítě - komun. Jihlavská - projekt pro ÚR
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150,0
50,0

782,6

Ostatní  opravy a investice:

přeložka II/602 - studie 150,0
166,0

autobusové čekárny v obcích - Ludvíkov 60, Březka 60, 2x Bezděkov 120, 360,0
    2x Jáchymov 120 - kryto  příjmy z pronájmu lesa     
oprava hřbitovní zdi starý hřbitov - havarijní stav 280,0

Opravy a investice celkem 6 752,5 6 752,5

Výdaje celkem 57 822,6

Rozdíl mezi příjmy,financováním a výdaji 0,0

ukazatele celkové částky v rozpočtu u jednotlivých oddílů a paragrafů  
(např. silnice, sběr a svoz komunál. odpadů, činnost místní správy), 
u dávek a podpor v sociálním zabezpečení oddíl 41 a politika 
zaměstnanosti oddíl 42 jako celek, částky dotací, příspěvků
příspěvkovým  organizacím na provoz, mzdy a investice
                          
                        
                           
                           

              
                    

Opravy financované v hospodářské činnosti města Velká Bíteš správcem bytových 

840,0
oprava střechy domu Masaryk. nám 67 210,0
vyzkratování septiků Masarykovo nám. 85 (2ks) a DPS Družstevní 584 130,0

                          
výměna oken a balkónových dveří za plastová v DPS Družstevní 584 nebo 390,0

   města rozhodne v průběhu roku, která z akcí se bude realizovat   
                        

1 570,0

Vyhotovila : Nováčková

Investice hrazené z příjmů z pronájmů bytů a nebytů- viz položka 4131:
dokončení kanalizace vč. stav. úprav pro objekty č.p. 42 a č.p. 300
rekonstr.terasy a sklepů ve dvoře objektu Masaryk.nám. č.p. 67-projekt.přípr.
kanalizace a úprava dvorního traktu domu Lánice č.p. 209

muzeum Velká Bíteš-st.úpravy - celkové náklady 
/možnost získat  dotace z kr.Vysočina 30%/

V návaznosti na § 12 zákona č. 250/2000 Sb. se schvalují jako závazné 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

a nebytových prostor firmou Encom z finančních prostředků získaných z nájemného v r. 2007:

drobné opravy do 45 tis.Kč včetně výměn zařizovacích předmětů

  včetně nových kanalizačních přípojek a vodovodních přípojek č. 85 

   výměna oken v domě č.p. 67 na Masaryk. náměstí - zastupitelstvo

požadavky z Encomu celkem
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