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Zpráva č. 80/2013/KŘ
o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Rymice, IČ: 00544558
za rok 2012

Přezkoumání se uskutečnilo
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16.4.2013-17.4.2013
na základě zákona
420/2004 Sb., o přezkournávánl
dobrovolných svazků obcí.
č.
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Přezkoumání vykonal:
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ing. Marie Hermanová

Obec Rymice zastupovali:
starosta:
účetní:
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76190 Zlín

Ing. Martin Bartík
Irma Spáčilová

lČ: 70891320
tel.: 577 043206, fax: 577 043202
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celků a

A.

Přezkoumané

písemnosti

Druh písemnosti
Návrh rozpočtu

Pravidla
provizoria

rozpočtového

Rozpočtová opatřen í

Rozpočtový výhled

Schválený rozpočet

Stanovení
ukazatelů
organizacím
Závěrečný účet

Bankovní výpis

závazných
zřízeným

Popis písemnosti
Návrh rozpočtu na rok 2012 byl zveřejněn na úřední desce v
písemné podobě ve dnech 19. 1.2012 až 3. 2. 2012, v elektronické
podobě byl zveřejněn ve stejných dnech a byl na stránkách obce
ještě v době kontroly.
Pravidla rozpočtového provizoria schválilo zastupitelstvo obce dne
15. 12. 2011 - obec bude hospodařit do doby schválení rozpočtu
měsíčně s 1/12 rozpočtu roku 2011.
Kontrole byly předloženy 4 rozpočtová opatření:
- Č. 1 bylo schváleno zastupitelstvem
obce dne 28. 6. 2012- zvýšení
objemu příjmů o 19 600 Kč a výdajů o 50 300 K, financování o 30
700 Kč a přesuny v rámci schváleného rozpočtu
- Č. 2 bylo schváleno zastupitelstvem
obce dne 26. 9. 2012 - zvýšení
objemu příjmů a výdajů o 548 400 Kč a přesuny v rámci rozpočtu
- Č. 3 bylo schváleno zastupitelstvem
obce dne 10. 12. 2012 zvýšení objemu příjmů o 1 081 000 Kč, výdajů o 1 792 200 Kč a
financování 711 200 Kč a přesuny v rámci rozpočtu
- Č. 4 bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 1. 2. 2013 - zvýšení
objemu příjmů a výdajů o 72 400 Kč a přesuny v rámci rozpočtu
- Upravený rozpočet příjmů byl splněn na 102, 42 % a upravený
rozpočet výdajů byl splněn na 80, 89 %.
Přestože bylo rozpočtové opatření Č. 4 schváleno až dne 1. 2. 2013,
nebyl k 31.12.2012
překročen schválený závazný ukazatel rozpočtu
- objem výdajů.
Obec schválila rozpočtový výhled na období 2009 až 2013 dne 10.
12. 2008. Rozpočtový výhled v době schválení rozpočtu sice nebyl
schválen na 2 až 5 let následujících po roce, na který byl rozpočet
schvalován, ale existoval. Rozpočtový výhled na období 2013 až
2017 schválilo zastupitelstvo obce dne 18. 3. 2013.
Rozpočet obce byl projednán a schválen zastupitelstvem obce dne
3.2.2012 se závaznými ukazateli objem příjmů 6 743 900 Kč, objem
výdajů 10 053 250 Kč s financováním 3 309 350 Kč (zůstatek účtu k
1. 1. 2012 činil 4 281 208,99 Kč). V této podobě byl schválený
rozpočet přenesen i do finančního výkazu - s rozdílem 50 Kč ve
výdajích a financování - kontrola doporučuje schvalovat rozpočet na
celé tisíce korun. Rozpočet byl schválen oproti vyvěšenému návrhu v
jiné struktuře výdajů - víceúčelové hřiště, obrubníky, komunikace,
chodníky, oprava kříže, plovoucí čerpadlo.
Obec stanovila Základní škole a Mateřské škole Rymice závazný
ukazatel dopisem ze dne 7. 3. 2012 ve výši 450 000 Kč. Tento
příspěvek škola od svého zřizovatele obdržela, stejně jako úpravou
rozpočtu přiznaný příspěvek na platy ve výši 49 000 Kč.
Obec schválila v souladu s § 43 zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, a s § 17 zákona 250/2000 Sb.,
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - Závěrečný účet spolu
se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za rok 2011
dne 6.6. 2012 - bez výhrad.
Závěrečný účet byl vyvěšen ve dnech 22. 5. až 6. 6. 2012 - v
souladu s § 17 odst. 6 zákona 250/2000 Sb., v el. podobě byl
zveřejněn ve stejných dnech.
K 31. 12. 2012 měla obec zůstatek finančních prostředků na ZBÚ
1483125389/0800 vedeného u ČS a. s. v Kroměříži ve výši2 786
173,07 Kč. Zůstatek peněžních prostředků byl ověřen na výpis z
běžného účtu, nebylo shledáno rozdílu a odpovídá zůstatku účtu
231. K 31. 12.2012 měla obec na účtu 251 zůstatek ve výši 86,79
Kč - souhlasí se zůstatkem uvedeným na bankovním účtu 000000-
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2265719319/0800.
Prostřednictvím tohoto účtu obec spravuje své
akcie.
V průběhu roku 2012 došlo k havárii programu a od měsíce
února nesouhlasily stavy bankovního účtu a účtu 231 - např. v
únoru nesouhlasil stav o 1 230 Kč. K 31. 12. 2012 došlo k
nápravě.
Evidence pohledávek
K 31. 12.2012 obec eviduje na účtu 311 pohledávky ve výši 96 780
Kč za Bistro zboží, Technické služby, věcné břemeno, souhlasi s
knihou vydaných faktur. Dále obec eviduje na účtu 316 pohledávku
ve výši 570 643 Kč - krátkodobě poskytnutá výpomoc Českému
svazu včelařů.
Evidence poplatků
Obec eviduje k 31. 12. 2012 nezaplacené poplatky na účtu 315 ve
výši 49 428 Kč - odpady občané, EKO- Kom a Metal šrot, hlášení
rozhlasu - kontrola doporučuje přeřadit EKO - Kom a Metalšrot na
účet 311, jedná se o pohledávky za vystavené faktury.
Evidence závazků
K 31. 12. 2012 obec eviduje závazky na účtu 321 za neuhrazené
dodavatelské faktury ve výši 28 140 Kč -ČUZK, Vak, TS Holešovdoloženo seznamem a souhlasí s knihou došlých faktur. Dále obec
eviduje závazek na účtech:
- 331 zaměstnanci 1 820 Kč
- 336 instituce soc. a zdrav. pojištění ve výši 14 Kč
- 349 vládní instituce ve výši 250 Kč- poplatek z přestupkového
řízení
- 459 ve výši 163785,55 Kč - obec splácí prodejnu potravin.
Inventurní soupis majetku a Obec provedla inventury na základě pokynu starosty ze dne 2. 1.
2012. 2012, který obsahoval i plán inventur. Byla provedena k 31.
závazků
12.2012. Termín ukončení inventarizace byl stanoven na 21. leden
2013. O výsledku inventarizace byl zpracován zápis, inventurou
nebyly zjištěny rozdíly.
Namátkovou kontrolou bylo ověřeno provedení inventur u účtů 031,
069,018,019,021,022,028,112,132,231,251,315,316,
321, 349,
459, 462 a nebylo zjištěno rozdílů mezi stavy inventarizovanými a
stavy uvedenými v rozvaze.
Odměňování
členů Zastupitelstvo obce schválilo odměny neuvolněných zastupitelů dne
20. 12. 2010 s účinností ode dne 1. 1. 2011 v částkách předsedové
zastupitelstva
kontrolního a finančního výboru ve výši 1 444 Kč, členové výborů
(5x) 1 150 Kč a místostarosta 4 600 Kč. Odměna uvolněného
starosty vycházela z počtu obyvatel obce k 1. 1. 2012 - 606 obyvatel
Odměny neuvolněných
zastupitelů
a uvolněného
starosty byly
ověřeny v měsíci lednu a záři- v souladu s nařízením vlády 37/2003
v platném znění.
Pokladní doklady vede obec strojově a jsou doloženy prvotními
Pokladní doklad
doklady
(ručně vedené
příjmové
pokladní doklady a přijaté
paragony).
Pokladní kniha je vedena strojově. Zaúčtování pokladních operací je
Pokladní kniha (deník)
doloženo účetními doklady, pokladní operace jsou doloženy strojově
vedenými
příjmovými a výdajovými
doklady a jsou doloženy
prvotními doklady (paragony, a příjmové pokladní doklady z bločků
ručně vypisovanými).
Doloženost
příjmů a výdajů pokladny a
zaúčtování těchto pohybů bylo ověřeno namátkovým způsobem v
měsíci lednu, únoru, květnu, srpnu, září.
Obec měla od ledna do května pokladny 2 - pokladnu hlavní činnosti
a bistra. Zůstatek pokladny bistra byl převeden dne 31. 5. do
pokladny obce - doklad č.11 01 05 v částce 85 578 Kč.
Zůstatek pokladní knihy byl ověřen s účtem 261 v rozvaze a v hlavní
knize a na položku 5182:
- k 29. 2. 2012 činil zůstatek - 10 494 Kč a 43 555 Kč
- k 30. 9. 2012 činil zůstatek 20 920 Kč
Kontrole byla předložena rozvaha k 31. 12. 2012. Aktiva celkem
Rozvaha
netto se rovnaly pasivum celkem ve výši 40 243 624,11 Kč.
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Účetnl doklad

Výkaz pro
rozpočtu

hodnoceni

plněni

Účetní doklady vztahujfcí se k pohybům na bankovnfm účtu obec
vede strojově a jsou opatřeny podpisy odpovědných osob.
Kontrola ověřila namátkovým způsobem zaúčtování a doloženost
finančnich operacf na bankovnfm účtu obce v měsfci lednu, únoru a
březnu a září.
Kontrole byl předložen výkaz o plněnf rozpočtu k 31. 12.2012. Obec
hospodařila v souladu s upraveným rozpočtem.
Plnění rozpočtu k 31.12.2012
hv. rozpočet

Upr. rozpočet

Plnění rozpočtu

Daňové přfjmy
4 419 400
4 468 900
4 807 102,14
Nedaňové příjmy 1 490500
1 981 900
1 080328,38
Kapitálové příjmy
380 000
895 700
974 150
Přijaté dotace
454 000
1 118 800
808 676,60
Konsolidace příjmů
O
Příjmy po konsolidaci
8 670 257,12
Běžné výdaje
7 356 000
8 439 700
5 956 696,12
kapitálové výdaje 2 697 300
4 126900
4208596,92
Konsolidace výdajů
O
Výdaje po konsolidaci
10165293,04
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci
- 1 495 035,92
Počáteční stav účtů k 1.1.2012
+4281 208,99
= konečný zůstatek účtu k 31.12.2012
2786173,07
Tento konečný zůstatek souhlasí se zůstatkem účtu na bankovnfm
výpisu.
Obec skončila hospodařeni roku 2012 se ztrátou ve výši 1 657
Výkaz zisku a ztráty
179,88 Kč. Tento výsledek hospodaření je shodný s údajem
uvedeným v rozvaze na účtu 493.
Na účtu 432 obec eviduje nerozdělený hospodářský výsledek za rok
2010 ve výši 2 377 363, 15 Kč a za rok 2011 ve výši 1 487643,78
Kč -celkem na účtu 432 obec eviduje nerozdělený hospodářský
výsledek let 2010 a 2011 ve výši 3 865 006,93 Kč.
Rozvaha
zřízených Kontrole byla předložena rozvaha přispěvkové organizace Základní
příspěvkových organizaci
škola a Mateřská škola Rymice k 31. 12. 2012. Hospodářský
výsledek ve výši 5 604,79 Kč je shodný s údajem vykázaným ve
výkazu zisku a ztrát.
Výkaz zisku a ztráty zřízených V roce 2011 hospodařila příspěvková organizace s příspěvkem z
rozpočtu obce ve výši 416 tis. Kč a skončila s hospodářským
příspěvkových organizacf
výsledkem ve výši 8 388,61 Kč. Rozděleni hospodářského výsledku
za rok 2011 schválilo zastupitelstvo obce dne 10. 4. 2012, a to do
fondu odměn 6 000 Kč a do rezervního fondu 2388,61 Kč.
V roce 2012 schválila obec příspěvkové organizaci přlspěvek ve výši
450 000 Kč, příspěvek byl škole zvýšen rozpočtovým opatřením na
konečnou částku 499 000 Kč, kterou škola skutečně obdržela. Dále
byl škole prostřednictvím obce poskytnut neinvestiční transfer na
projekt "I malotřídka může pracovat interaktivně" ve výši 163 947,60
Kč.
Hospodaření roku 2012 škola skončila se ziskem ve výši 5 604,79
Kč.
Smlouvy a dalšf materiály k V roce 2012 byla poskytnuta dotace TJ Sokol Rymice ve výši 60 900
poskytnutým účelovým dotacím Kč - příspěvek na činnost, SDH Rymice byl poskytnut příspěvek 35
000 Kč na nákup a opravy technického vybavení, pohonné hmoty,
startovné, poháry, ošacení a ocenění a vyznamenání. Smlouva byla
podepsána dne 2. 4. 2012.
Příspěvek na činnost byl poskytnut i Českému svazu chovatelů v
částce 10000 Kč - pokladnl doklad
100280 ze dne 2.5.2012.
Smlouvy a dalšf materiály k V roce 2012 obec obdržela:
- v souhrnném dotačním vztahu 189 900 Kč
přijatým účelovým dotaclm
č
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Smlouvy nájemní

Smlouvy o převodu majetku
(koupě, prodej, směna, převod)

Smlouvy o půjčce

Zveřejněné záměry o nakládání
s majetkem

- 495 000 Kč z rozpočtu kraje - investiční transfer na opravu místní
komunikace - kontrola proběhla dne 23. 11.2012.
- s UZ 98193 neinvestiční transfer na výdaje související volbami do
krajského zastupitelstva ve výši 23 200 Kč
- s UZ 13101 neinvestiční transfer na veřejně prospěšné práce ve
výši 82 793 Kš a s UZ 13234 ve výši 63 836 Kč
- s UZ 33123 neinvestiční transfer ve výši 163 947,60 Kč na projekt
"I malotřídka může pracovat interaktivně", tento průtokový transfer
obdržela příspěvková organizace obce
- s UZ 17 027 neinvestiční transfer na opravu kříže ve výši 90 000 Kč
- s UZ 17881 investiční transfer ve výši 300 000 Kč- na místní
komunikaci
- s UZ 17 928 investičn í transfer ve výši 400 000 Kč - dotace na
víceúčelové hřiště
Obec evidovala k 31. 12. 2012 poskytnuté dotace v částkách 495
000 Kč, 90 000 Kč, 300 000 Kč a 400 000 Kč na účtu 374
krátkodobě přijaté transfery na účtu 374 v souhrnné částce 1 285
000 Kč. Po vyúčtování dotace měly být zálohy přeúčtovány.
Účetní napraví v nejbližším období.
Zastupitelstvo obce schválilo dne 11. 5. 2012 smlouvu o pronájmu
nebytových prostor ode dne 1. 6. 2012 v budově Č. p. 4 s nájemným
měsíčním ve výši 3 000 Kč. Zároveň schválilo v této budově zálohy
na úhradu spotřebovaného
plynu ve výši 2 500 Kč měsíčně a
elektřiny 1 500 Kč měsíčně a splátky zboží měsíčně 7 600 Kč po
dobu 12 měsíců. Záměr pronájmu budovy byl zveřejněn ve dnech
25.4.2012
až 11. 5.2012. Smlouva byla podepsána dne 1. 6. 2012.
V roce 2012 obec prodala pozemky v hodnotě 974150 Kč, a to:
- p. Č. 703/9 o výměře v ceně 450 Kč za 1 m2 - celkem 377 100 Kč schválilo zastupitelstvo obce dne 26. 10. 2011
- p. Č. 703/5 v ceně 296 250 Kč - schválilo zastupitelstvo obce dne 6.
6.2012
- p. Č. 703/4 v ceně 281 100 Kč - schválilo zastupitelstvo obce dne
28.6.2012
- p. Č. 613/1 v ceně 19 700 Kč - schválilo zastupitelstvo obce dne 28.
6.2012
V roce 2012 obec nakoupila pozemky v hodnotě 501 660 Kč, a to:
- p. Č. 703/5 v ceně 450 Kč za m2, celkem 348 750 Kč - schváleno
zastupitelstvem obce dne 25. 4. 2012
- st. p. Č. 3/1, p. st. Č. 3/2, p. Č. 1, p. Č. 3/1 v ceně 140 910 schváleno zastupitelstvem obce dne 9. 8. 2012
-V ceně pozemků je zahrnutý oddělovací geometrický plán v ceně 12
000 Kč.
V roce 2011 zastupitelstvo obce schválilo dne 20. 6. 2011 návratnou
finanční výpomoc ve výši 495 000 Kč TJ Sokol Rymice na akci
modernizace šaten. Půjčka byla splatná do 31. 12.2012. Smlouva o
půjčce byla podepsána dne 13. 12. 2011.
V roce 2012 byl dne 10. 12. 2012 uzavřen dodatek ke smlouvě,
kterým byla prodloužena splatnost do 30. 6. 2012 - schváleno
zastupitelstvem obce dne 10.12.2012.
Půjčka je evidována na účtu 462.
V roce 2012 obec poskytla českému svazu včelařů krátkodobou
finanční výpomoc na projekt Včelí dům a medová zahrada v
Rymicích ve výši 570 643 Kč se splatností do 30. 6. 2013. Smlouva
byla podepsána dne 16. 11. 2012 - zastupitelstvo obce schválilo
smlouvu dne 3. 2. 2012
Termín splacení půjčky byl prodloužen zastupitelstvem obce dne 18.
3. 2013 s termínem splatnosti do 30. 10. 2013. Krátkodobá půjčka je
evidována na účtu 316.
Zveřejnění záměrů prodeje bylo ověřeno namátkovým způsobem u
pozemků:
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Zápisy z jednání zastupitelstva
včetně usneseni

B.

- p. Č. 703/9 v ceně 450 Kč za m2 - vyvěšeno na úřední desce ve
dnech 7. 10. až 26. 10. 2011
- p. Č. 703/5 v ceně 450 Kč za m2 - vyvěšeno na úřední desce ve
dnech 21. 5. do 6.6.2012
- p. Č. 703/4 v ceně 450 Kč za m2 - vyvěšeno na úřední desce ve
dnech 7. 6. až 25.6.2012
- p. Č. 613/1 v ceně 19 700 Kč - vyvěšeno na úřední desce ve dnech
7.6.2012 až 25.6.2012
Kontrole byly předloženy zápisy z jednání zastupitelstva obce, které
obsahovaly jako přílohu i usnesení zastupitelstva obce. Zápisy byly
podepsány starostou obce, místostarostou obce a dvěma ověřovateli
zápisů. Jednání zastupitelstva obce se konala dne 3. 2. 2012, 10.4.
2012,25.4.2012,11.5.2012,6.6.2012,28.6.2012,9.8.2012,
26.9.2012,
10. 12.2012,28.
12.2012.

Zjištění z přezkoumání

B. I. Předmět přezkoumání,

u něhož nebyla nalezena chyba či nedostatek

Zákon Č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písmo a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních
operací, týkajíclch se rozpočtových prostředků
Zákon
420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písmo b) finančnl operace, týkající se tvorby a použití peněžních
fondů Obec nezřldila fondy, a to ani fond sociálnl.
Zákon
420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písmo c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního
celku Obec nevykonává podnikatelskou činnost.
Zákon
420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písmo d) peněžnl operace, týkající se sdružených prostředků
vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky, anebo na základě smlouvy
s jinými právnickými nebo fyzickými osobami Obec v roce 2012 nesdružila finanční prostředky s
jinou osobou.
Zákon
420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písmo e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu
právnlch předpisů o účetnictví
Zákon
420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písmo f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z
Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních
smluv
Zákon
420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písmo g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu
rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalšlm
osobám
Zákon Č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písmo a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví
územního celku
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písmo b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž
hospodařl územní celek Obec v roce2012 nehospodařila s majetkem státu.
Zákon
420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písmo c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s
výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
Obec v roce 2012 uskutečnila pouze zakázky malého rozsahu.
Zákon Č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písmo d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi
Zákon
420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písmo e) ručení za závazky fyzických a právnických osob Obec
neručila za závazky jiných osob.
Zákon Č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písmo f) zastavování movitých a nemovitých věci ve prospěch
třetích osob Obec nezastavila majetek ve prospěch třetích osob.
Zákon Č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písmo g) zřizovaní věcných břemen k majetku územního celku
Zákon
420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písmo h) účetnictvl vedené územním celkem
č.

č.

č.

č.

č.

č,

č.

č.

č.

B. II. Při přezkoumáni
nebyly zjištěny

chyby

a nedostatky

uvedené

v ustanovení

zákona č. 420/2004 Sb.
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§ 10 odst. 3 písmo b) a písmo c)

c.

Závěr

C. I. Odstraňování

chyb

a nedostatků

hospodafenf za předchozf roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky. případně tyto
a nedostatky byly napraveny.

Pfi pfezkoumánf
chyby

C II. Pří přezkoumání

hospodaření

obce Rymice

nebyly zjištěny chyby a nedostatky

za rok 2012

[§ 10 odst. 3 písmo aj zákona č. 420/2004 Sb.].

C. III. Nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písmo aj zákona č. 420/2004 Sb.

C. IV. Při přezkoumání

hospodaření

obce Rymice

za rok 2012

Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písmo b) následující ukazatele:

13,98 %

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

2,24 %

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku
c) podíl zastaveného

majetku na celkovém majetku územního celku

0%

Rymice dne 17. 4. 2013

ing. Marie Hermanová
kontrolor pověfený

··pOčipiš··· ..·············· ..·········· ..·..·············

ffzenfm pfezkoumánf

Ing. Martin Bartík starosta obce Rymice prohlašuje, že v kontrolovaném období územní celek
nehospodařil s majetkem státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob,
nezastavil movitý a nemovitý majetek, neuzavřel smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku,
smlouvu o přijetí úvěru nebo půjčky, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o
přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace,
neuskutečnil majetkové vklady, uskutečnil pouze veřejné zakázky malého rozsahu (§ 12 odst. 3
zákona Č. 137/2006 Sb.).

Zprávu převzal a s obsahem byl seznámen

dne 17. 4. 2013

d / ;j70B~~M~~~'CE
1ítAf/769

Ing. Martin Bartík

01 HOLEŠOV
akr ..Kmměřfž .

podpis

starosta

1 x obdrží: Obec Rymice
1 x obdrží: Krajský úřad Zlfnského kraje, odbor Kancelář ředitele, oddělení kontrolní
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