Obec Velké Chvojno
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno
Zápis
Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno,
konaného dne 13.2.2019, od 17:30 hodin.
1) Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo
zahájeno v 17,30 hodin starostou obce Václavem Svobodou („dále jako
„předsedající“).
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s § 92 odst.
1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Informace podle
§ 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Velké Chvojno
zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 5.2.2019 do 14.2.
2019. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha
1) konstatoval, že přítomno je 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Omluveni:
Nepřítomni:
*
*
*
2) Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu paní Hanu Mrázkovou a pana Josefa
Schmiedra a zapisovatelem paní Markétu Vaňáčovou. K návrhu nebyly vzneseny
žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným. Stanovisko sděleno
nebylo.
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno určuje ověřovateli zápisu paní Hanu Mrázkovou a pana
Josefa Schmiedra a zapisovatelem paní Markétu Vaňáčovou.
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Zdrželi se

Proti

*

*

*

3) Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
Stanovisko sděleno nebylo:
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Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje program 3. Zasedání zastupitelstva obce tak
jak byl navržen.
1) Zahájení
2) Určení ověřovatelů a zapisovatele
3) Schválení programu
4) Kontrola plnění usnesení
5) Schválení pronájmu bytu v čp. 45
6) Schválení Spisového řádu
7) Schválení Knihovního řádu
8) Schválení rozpočtu obce na rok 2019
9) Převedení hospodářského výsledku ZŠ Velké Chvojno
10) Převedení hospodářského výsledku MŠ Domeček Velké Chvojno
11) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB IP-12-4008771
12) Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
a) SDH Velké Chvojno
b) Chvojensko, z.s.
c) FKA Velké Chvojno
13) Podání žádosti o dotaci do Výzvy č. 4 MAS Labské Skály - OPŽP – Realizace sídelní
zeleně
14) Záměr pronájmu nebytových prostor - vinárny
15) Záměr pronájmu p.p.č. 31/5 v k.ú. Velké Chvojno
16) Pronájem hostince Velké Chvojno
17) Diskuse
a) Územní plán
b) Další
18) Závěr
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Proti

Zdrželi se

*
*
*
4) Kontrola plnění usnesení
Předsedající vyzval kontrolní výbor k předložení vyhodnocení plnění usnesení z 2. zasedání
zastupitelstva. Plnění usnesení přednesl předseda kontrolního výboru Ing. Josef Schmieder.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Stanovisko sděleno nebylo.
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje vyhodnocení plnění usnesení z 2. zasedání ZO
předložené kontrolním výborem.
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Proti
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Zdrželi se

*

*

*

5) Schválení pronájmu bytu č. 13 v čp. 45
Předsedající předložil ke schválení pronájem bytu č. 13 v čp. 45 – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Žádost předložena v tisku.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny nebyly.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje pronájem bytu č. 13 v bytovém domě čp. 45
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, od 1.3.2019.
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Zdrželi se

Proti

*

*

*

6) Schválení spisového řádu
Předsedající předložil k projednání a schválení Spisový řád obecního úřadu Velké Chvojno.
Návrh spisového řádu je přílohou tohoto zápisu
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny nebyly.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje Spisový řád obecního úřadu Velké Chvojno
s účinností od 1.1.2019 a zároveň ruší platnost spisového řádu vydaného dne 6.5.2015.
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

Zdrželi se

Proti

*

*

*

7) Schválení Knihovního řádu
Předsedající předložil k projednání a schválení Knihovní řád obecní knihovny ve Velkém
Chvojně. Návrh Knihovního řádu je přílohou tohoto zápisu
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny nebyly.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje Knihovní řád obecní knihovny ve Velkém
Chvojně s účinností ode dne podpisu a zároveň se ruší platnost Knihovního řádu vydaného
ze dne 25.4.2002.
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

Zdrželi se

Proti

*

*

*

8) Schválení rozpočtu na rok 2019
Předsedající předložil k projednání a schválení Rozpočet obce na rok 2019. Rozpočet byl
projednán finančním výborem a doporučen ke schválení. Návrh předložen v tisku.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Paní Jiřina Bischoffiová vysvětlila položky v rozpočtu na straně výdajů.
Paní G. se dotazuje, proč se hřiště ve Žďáru nefinancuje z peněz z prodeje pozemku. Pan
Schmieder odpověděl, že když se starosta na schůzce z ČEZ domluví, tak se udělá rozpočtová
změna a hřiště se ve Žďáru udělá. Jiřina Bischoffiová informuje, že je potřeba udělat cestu v
Lučním Chvojně k panu R.V.. Pan předsedající informuje, že by se tam měla dělat přípojka
vody a až bude hotová, tak se cesta k panu V. udělá. Paní Jiřina Bischoffiová navrhuje, že by
se tam měl letos navozit štěrk.
Pan předsedající navrhuje, aby se do výdajů dal i rezervní fond ve výši 500.000,-Kč na
nepředvídatelné výdaje. Jiřina Bischoffiová konstatuje, že nebude rozpočet vyrovnaný. Pan
předsedající odpovídá, že to nevadí, že by v případě nepředvídatelných havárií aj. musel
svolávat zastupitelstvo a nemohl by ihned jednat.
Připomínky členů ZO sděleny nebyly:
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
a) Zastupitelstvo obce Velké Chvojno po projednání schvaluje Rozpočet Obce Velké
Chvojno na rok 2019.
b) Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje v souladu s § 102 odst. 2, písm. a) zákona o
obcích č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů kompetenci starosty obce k provádění
jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu do výše 500.000,- Kč u
jednotlivých ukazatelů, jsou-li vyvolána organizačními změnami, pokud tyto změny
nevyvolají další nároky na finanční prostředky obce (nezvyšuje se celkový rozpočet výdajů).
Rozpočtová opatření v částkách vyšších může starosta obce samostatně provádět jen
v případech:
a) Rozpočtového zapojení účelově přidělených prostředků z jiných rozpočtů.
b) Kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií nebo
stavu nouze, výdaj k odvrácení nutných škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno
penalizací a dopady penalizace mohou výrazně překročit případní rizika z neoprávněné
úhrady.
c) Úhrady pokut. Penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje,
kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj
musí být realizován, tj. v případech vyšších výdajů nezávislých na vůli obce (např.
vyúčtování spotřeby energií…)
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ZO si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném
v kompetenci starosty na nejbližším zasedání ZO, konaném po schválení rozpočtového
opatření starostou a jejího stručného odůvodnění (odůvodnění lze podat i ústně).
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

Zdrželi se

Proti

*

*

*

9) Převedení hospodářského výsledku ZŠ Velké Chvojno
Předsedající předložil k projednání a schválení rozdělení hospodářského výsledku Základní
školy Velké Chvojno za rok 2018 z celkové částky 165.799,46 Kč následovně:
Fond investic
93.000,Fond odměn
70.000,Rezervní fond
2.799,46
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny nebyly.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje rozdělení hospodářského výsledku Základní
školy Velké Chvojno do fondu investic ve výši 93.000,- Kč, do fondu odměn ve výši 70.000,Kč a do rezervního fondu ve výši 2.799,46 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

Zdrželi se

Proti

*

*

*

10) Převedení hospodářského výsledku MŠ Domeček Velké Chvojno
Předsedající předložil k projednání a schválení rozdělení hospodářského výsledku Mateřské
školy Domeček Velké Chvojno za rok 2018 z celkové částky 60.090,64 Kč následovně:
Fond odměn
30.000,Rezervní fond
30.090,64
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny nebyly.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje rozdělení hospodářského výsledku Mateřské
školy Domeček Velké Chvojno do fondu odměn ve výši 30.000,- Kč a do rezervního fondu
ve výši 30.090,64 Kč.
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Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

Zdrželi se

Proti

*

*

*

11) Schválení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB IP-12-4008771/VB01
Předsedající předložil k projednání smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-4008771/VB01. Název
stavby: UL- Velké Chvojno, p.p.č. 357/13-přípojka kNN. Návrh smlouvy je součástí tohoto
zápisu.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny nebyly.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-4008771/VB01 a
pověřuje starostu jejím podpisem.
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 10 bylo schváleno.

Zdrželi se

Proti

*

*

*

12) Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Předsedající předložil ke schválení žádosti o poskytnutí dotace dle pravidel rozpočtu Obce
Velké Chvojno. Žádosti předloženy v tisku. Předsedající nechává hlasovat pro každou žádost
zvlášť:
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
a) žádost SDH Velké Chvojno – předložena v tisku a je součástí tohoto zápisu.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny nebyly.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje žádost SDH Velké Chvojno o poskytnutí
dotace ve výši 49.000,- Kč a ukládá starostovi obce uzavřít s SDH smlouvu o poskytnutí
dotace.
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 11 bylo schváleno.

Proti
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Zdrželi se

*

*

*

b) žádost Chvojenska z.s. - předložena v tisku a je součástí tohoto zápisu.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Pan Josef Schmieder konstatuje, aby na akci ukliďme Chvojensko byly použity pytle ze
sběrného dvora a prosí, aby byl odpad při úklidu rovnou tříděn do pytlů.
Paní M. mu sdělila, že to není možné, neboť akce se zúčastňují i děti a ty nejsou schopny
tento odpad úplně rozlišit.
Připomínky členů ZO sděleny nebyly:
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje žádost Chvojenska z.s. o poskytnutí dotace ve
výši 45.458,- Kč a ukládá starostovi obce uzavřít s Chvojenskem z.s. smlouvu o poskytnutí
dotace.
Výsledek hlasování: Pro 7
Bischoffiová
Usnesení č. 12 bylo schváleno.
*

Proti 0

*

Zdrželi se Vaňáčová,

*

c) žádost FKA Velké Chvojno - předložena v tisku a je součástí tohoto zápisu.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny nebyly:
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje žádost FKA Velké Chvojno o poskytnutí
dotace ve výši 75.000,- Kč a ukládá starostovi obce uzavřít s FKA smlouvu o poskytnutí
dotace.
Výsledek hlasování: Pro 8
Usnesení č. 13 bylo schváleno.
*

Zdrželi se

Proti

*

Bílek

*

13) Podání žádosti o dotaci do Výzvy č. 4 MAS Labské skály – OPŽP- Realizace sídelní
zeleně
Předsedající předložil k projednání návrh paní Bischoffiové o podání žádosti o dotaci do
Výzvy č. 4 MAS Labské skály – OPŽP – Realizace sídelní zeleně.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
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Josef Schmieder si myslí, že je to dotace, která se nevyplatí, jelikož je tam minimální částka
100.000,- Kč. Paní Jiřina Bischoffiová říká, že na tuto dotaci neapeluje a informuje, že tato
dotace se může využít i v jiných vesnicích. Předsedající konstatuje, že by bylo dobré ošetřit i
stromy v jiných vesnicích a navrhuje, aby zastupitelé sami usoudili, které stromy jsou potřeba
ošetřit a třeba na tuto dotaci dosáhneme. Navrhuje rozhodnout o této dotaci na příštím
zastupitelstvu.
K tomuto bodu nebylo přijato usnesení.
*
*

*

14) Záměr pronájmu nebytových prostor
Předsedající předložil k projednání žádost JSDH Velké Chvojno o pronájem nebytových
prostor, prostory vinárny v KD Velké Chvojno. Žádost předložena v tisku.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Karel Kováč konstatuje, že by bylo lepší, kdyby vinárnu opravila obec a byla přístupná všem
obyvatelům. Zastupitelé se dohodli odložit tuto žádost. Pan Josef Schmieder ještě nabízí, aby
v zimních měsících chodili s dětmi na sál.
K tomuto bodu nebylo přijato usnesení.

*

*

*

15) Záměr pronájmu p.p.č. 31/5 v k.ú. Velké Chvojno
Předsedající předložil k projednání žádost o pronájem pozemku – přístupové cesty na p.p.č.
31/5 v k.ú. Velké Chvojno xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Žádost předložena v tisku.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
K.P. ukazuje fotky zaparkovaného vozidla souseda, který mu brání ve vjezdu na jeho
pozemek. Paní Jiřina Bischoffiová navrhuje, abychom se sešli i s panem K. jelikož známe jen
jednu stranu. Pan předsedající konstatuje, že pan K. si též stěžuje na jednání pana P.. Karel
Kováč navrhuje, že by bylo dobré dát do cesty zákaz zastavení a při problémech volat PČR.
Zastupitelé se dohodli nehlasovat o této žádosti a to z toho důvodu, že neznají argumenty od
obou stran.
K tomuto bodu nebylo přijato usnesení.

*

*

*

16) Pronájem hostince Velké Chvojno
Předsedající předložil k projednání a schválení žádosti o pronájem hostince ve Velkém
Chvojně:
1) M. O. a P. K. (žádost podána 15.1.2019)
2) Miroslav Lukeš ( žádost podána 16.1.2019)
3) P. Č. (žádost podána 18.1.2019)
4) M. J. a E.V. (žádost podána 28.1.2019)
5) Miroslav Miška (žádost podána 4.2.2019)
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Žádosti jsou přílohou tohoto zápisu.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny byly:
Paní Vaňáčová informuje, že žádosti se záměrem poslala všem zastupitelům. Karel Kováč se
ptá, jestli je přítomen nějaký zájemce. Pan Č. se přihlásí a informuje, že má o tuto hospodu
zájem a to z toho důvodu, že chce v Malém Chvojně koupit nemovitost a rád by se tomu
věnoval. Živnostenský list nevlastní.
Pan Schmieder navrhuje zájemce pana Miroslava Lukeše a to z důvodu, že už vlastní dvě
zařízení, o které se kladně stará.
Jiné návrhy nebyly podány.
Předsedající dává hlasovat o návrhu pana Schmiedera:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje pronájem hostince ve Velkém Chvojně panu
Miroslavu Lukešovi, bytem Jizerská 2932, 400 11 Ústí nad Labem od 1.3.2019.
Výsledek hlasování: Pro
Bischoffiová, Bůžek.
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Proti

Bílek

Zdrželi se Vaňáčová,

Usnesení č. 14 bylo schváleno.
*

*

*

17) Diskuse
a) Územní plán – Informace o postupu pořizování nového územního plánu obce
Velké Chvojno pro veřejnost i zastupitele – předkládá zastupitel Martin Bůžek
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Pan předsedající informuje, že pan Martin Bůžek chce mnoho informací a měl málo času se
na to připravit. Dotazuje se zastupitelů, kdo chce na všechny otázky elektronicky odpovědět.
Všichni zastupitelé chtějí tuto informaci týkající se ÚP. Informuje, že SEA je zadaná a
výsledek bude v květnu. SEA se dělá na všechny pozemky, kde nebyla zahájena stavba, tzn. i
na CPI park, s kterým mají občané přítomni na jednání ZO problém. Pan K. konstatuje, že
nechce, CPI park a to i z toho důvodu, že cena nemovitostí s CPI Parkem klesne. A žádá
zastupitele, aby se snažili tuto stavbu zastavit a nebo alespoň omezit. Pan Josef Schmieder
informuje, že se může stát, že nás CPI dá k soudu a můžeme prohrát a platit velkou pokutu.
Pan G. říká, že CPI park v žádném případě nechce i s tím, že by obec platila velkou pokutu.
Paní Jiřina Bischoffiová navrhuje, aby se vytvořila pracovní skupina, která by jednala s CPI a
s obcí Libouchec. Zastupitelé s tímto postupem souhlasí.
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b) Podání žádosti o dotaci z Programu 2019 na podporu nové techniky a na
podporu spolků SDH – předkládá Markéta Vaňáčová.
Žádosti se předkládají dvě.
První žádost se podává na dovybavení jednotky. Kdy bychom žádali o 2x ochranné
pracovní pomůcky pro nové členy JSDH a izolační dýchací přístroj. V této dotaci je
k dispozici 60.000,- Kč. Spoluúčast je 10%. Dotace se podává do 23.2.2019.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého
kraje na rok 2019 v rámci Tematického zadání „Vybavení jednotek Sborů dobrovolných
hasičů obcí osobními ochrannými prostředky a věcnými prostředky požární ochrany“ a
zavazuje se spolufinancovat akci z rozpočtu obce v minimální výši 10% z uznatelných
nákladů akce.
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 15 bylo schváleno.

Zdrželi se

Proti

Druhá žádost by byla na spolek (budou podávat hasiči), Kde by se žádalo na nové
obleky a přilby pro malé hasiče. Dále by se zažádalo na spoluúčast branného závodu, který se
uskuteční v říjnu ve Velkém Chvojně. Je možnost zažádat i na výlet což bych toho taky chtěla
využít. Na tento program je maximální částka 100.000,- Kč a spoluúčast 10%.

*

*

*

c) Pan V. K. informuje o vyhlášené kotlíkové dotaci. Pan předsedající informuje, že jde o
dotaci na kotel na biomasu, na tepelné čerpadlo a plynový kondenzační kotel.
Pan K. se dále dotazuje na znění veřejné vyhlášky o odpadech, kde nejsou zaktualizována
sběrná stanoviště tříděného odpadu a pytlový systém. Paní Bischoffiová mu sděluje, že je
spokojená s pytlovým systém a že by ho zachovala. Pan předsedající mu sděluje, že se bude
vyhláškou zabývat a na dalším zastupitelstvu bude změna projednána.
20) Závěr
Předsedající ukončil ZO ve 20:32h
Zápis byl vyhotoven dne 21.2.2019
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Zapisovatel: Markéta Vaňáčová……………………….dne……………………………...
Ověřovatelé: Hana Mrázková…….……..…………….dne………………..……………
Ing. Josef Smieder ………………………….. dne….…………………………..
Starosta:

Václav Svoboda…………………………dne………………………………

Přílohy:
-

Evidenční list žadatele o byt
Spisový řád
Knihovní řád
Návrh rozpočtu
Rozdělení hospodářského výsledku ZŠ
Rozdělení hospodářského výsledku MŠ
Smlouva o smlouvě budoucí IP-12-4008771/VB01
Žádost o poskytnutí dotace SDH
Žádost o poskytnutí dotace Chvojensko z.s.
Žádost o poskytnutí dotace FKA Velké Chvojno
Návrh do jednání ZO – žádost o dotaci Výzvy č. 4 MAS Labské skály
Žádost o pronájem nebytových prostor vinárny
Žádost o pronájem pozemku
Žádosti o pronájem hostince
Návrh do jednání ZO – ÚP obce Velké Chvojno
Návrh do jednání ZO – podání žádosti o dotaci z KÚ
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