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I. Základní údaje o organizaci                                                        

 

Knihovna města Mladá Boleslav 

příspěvková organizace zřizovaná městem 

Václava Klementa 1229, PSČ 293 23 

IČO 70565872 

Zapsaná v evidenci knihoven MK ČR pod číslem 0838/2002 

www.kmmb.cz 

 

 

II. Charakteristika organizace, vymezení hlavní a doplňkové činnosti 

 

 Knihovna města Mladá Boleslav je základní knihovnou se systémem poboček na 

území města. Je zřízena za účelem poskytování veřejných knihovnických, 

informačních a dalších služeb vymezených v § 2,4 a 14 zákona č. 257/2001 Sb. 

rovným způsobem všem občanům bez rozdílu. 

Předmět činnosti : 

- získávat, zpracovávat a zpřístupňovat univerzální a regionální knihovní fond se    

      zřetelem na potřeby uživatelů knihovny 

- zpřístupňovat uživatelům knihovní dokumenty i z fondu jiné knihovny  

      prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby a zároveň prostřednictvím této   

      služby zpřístupňovat uživatelům jiných knihoven vlastní fond 

-    poskytovat ústní i písemné bibliografické, referenční a faktografické informace  

      a rešerše 

-    zajišťovat zprostředkování informací z vnějších informačních zdrojů (zejména  

      informace ze státní správy a samosprávy) 

- umožňovat přístup k vnějším informačním zdrojům ze sítě internet 

- organizovat kulturní a společenské akce propagující knihovní fondy a činnost 

knihovny, provádět publikační činnost sloužící potřebám knihovny 

- poskytovat reprografické služby (za podmínek stanovených knihovním řádem) 

- zajišťovat na základě platného legislativního rámce regionální funkce 

v kooperačním systému knihoven – za předpokladu, že na jejich zajištění bude 

poskytnuta státní dotace 

- pořizovat, vytěžovat a zužitkovat databáze 

- provozovat občerstvení v čítárně denního tisku 

- poskytovat vymezené prostory a reklamní plochy k pronájmu 

 

                               

http://www.kmmb.cz/
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III. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 

 

        Počet registrovaných čtenářů........................................................5 637 

                      z toho dětí........................................................................1 554 

        Počet návštěvníků celkem..........................................................123 378 

                      z toho internet..................................................................5 673 

                      z toho kulturní akce........................................................11 185 

                      z toho vzdělávací akce......................................................2 568 

                      z toho virtuální návštěvy.................................................37 152 

                      z toho půjčovny a studovny.............................................66 800 

        Počet výpůjček.............................................................................341 113                    

        Nákup dokumentů...........................................................................4 495 

                z toho zvukových dokumentů....................................................386  

 

      

V popředí zájmu knihovny byly i v letošním roce služby čtenářům a jejich zkvalitňování. 

Nejdůležitějším úkolem je i nadále podpora dětského čtenářství především proto, že čtení je 

klíčovou kvalifikací pro všechny způsoby získávání znalostí a zpracování informací v životě 

člověka.  

  Knihovna se i letos připojila, za finanční podpory sponzorů, k celostátní propagační akci 

s mezinárodním přesahem NOC S ANDERSENEM. Letos byla tato akce zaměřena na 

osobnost spisovatele Václava Čtvrtka. Pro děti 

byl připraven večer plný zábavy v duchu tvorby 

tohoto spisovatele. Knihovnice v kostýmech 

pohádkových postav dětem předčítaly, ale také 

jim připravily řadu her a soutěží, byl uspořádán 

karneval a Noc s Andersenem strávila s dětmi 

spisovatelka Petra Braunová, která si s nimi nejen 

povídala, hrála, soutěžila a četla, ale pomohla 

dětem s jejich první vlastní tvorbou při hře na 

spisovatele. V prostorách knihovny byl umístěn 

poklad, který děti společně hledaly. Během večera 

děti při soutěžích nasbíraly kupony, které mohly na závěr vyměnit za drobné dárky v krámku 

„U Rumcajse“. 

  V březnu, v rámci Týdne čtení probíhala  tematická čtení pro děti z MŠ a ZŠ. 

  Knihovna pořádala i v letošním roce pro žáky ZŠ lekce knihovnicko-bibliografické přípravy 

a pro studenty SŠ a SOU lekce informatiky. 

  Již popáté se letos konalo, díky podpoře sponzorů, PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA 

RYTÍŘE ŘÁDU ČTENÁŘŮ. Prvňáčci 

mladoboleslavských škol při slavnostním 

shromáždění v knihovně prokázali nově získanou 

dovednost číst, byli pasováni zástupcem města na 

rytíře Řádu čtenářů a dostali Rytířský řád a 

čtenářský průkaz do knihovny na jeden rok. 

Pasováno bylo 405 dětí. 

   V květnu byla ukončena velká čtenářská soutěž 

pro děti s názvem BOLESLAVSKÝ EXPRES, 

která v knihovně probíhala již od října 2010. Ze 

seznamu patnácti doporučených knih měly děti 
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za úkol přečíst deset, aby se postupně přes všechny vagónky dostaly až na lokomotivu 

pomyslného vláčku a získaly odměnu v podobě knihy a  diplomu. Pro zvlášť zdatné čtenáře,  

kteří přečetli všech patnáct knih ze seznamu, bylo připraveno překvapení. Zúčastnili se výletu 

historickým parním vláčkem. 

 

                    
 

 Výlet i soutěž se uskutečnily díky sponzorským darům. Soutěž má pokračování, které bylo 

vyhlášeno letos v říjnu, tentokrát nese název BOLESLAVSKÁ JÍZDA. 

   Naprostou novinkou v naší knihovně byly prázdninové aktivity pro děti. Během prázdnin 

měly děti možnost navštěvovat LETNÍ HRÁTKY S ANGLIČTINOU, které probíhaly 

každou středu formou příjemné prázdninové zábavy. Pro velký úspěch těchto kurzů byl po 

prázdninách uskutečněn další kurz angličtiny pro děti, tentokrát čtvrtletní, pod názvem 

STŘEDEČNÍ ANGLOHRANÍ. V době letních prázdnin se ve spolupráci s Dobrovolnickým 

centrem při Magistrátu města Mladá Boleslav podařilo uskutečnit dvě PRÁZDNINOVÉ 

TVŮRČÍ DÍLNY, jejichž témata byla „Pohádky“ a „Smějeme se s knížkami“.  

 

                          
 

  Během roku proběhla další řada akcí pro děti např. beseda s mladou spisovatelkou 

Michaelou Burdovou o jejích fantasy knížkách, beseda se spisovatelem Milošem 

Kratochvílem nad jeho knížkami, jejichž hlavními hrdiny jsou současné děti, beseda se 

spisovatelem a šéfredaktorem časopisu ABC Zdeňkem Ležákem na téma: četba versus 

počítačové hry a divadelní představení Chodské pohádky. V pobočce Severní Město bylo 

uspořádáno 7 seminářů o spisovateli K.Čapkovi (celkem pro 200žáků ZŠ) v souvislosti s 

konáním výstavy „Do Anglie s Karlem Čapkem“. 

  Knihovna se již tradičně připojila k TÝDNU KNIHOVEN , který probíhá každoročně 

v prvním říjnovém týdnu a jehož cílem je propagace čtení, čtenářství, knih a knihoven. 

Letošní Týden knihoven získal na významu tím, že právě v tomto období jsme si připomínali 

110. výročí založení první veřejné knihovny v Mladé Boleslavi. K tomuto významnému 

výročí byla uspořádána výstava mapující historii knihovny od počátků k dnešku, doplněná 
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fotografiemi z archivu knihovny, ale i 

zapůjčenými dobovými fotografiemi z Muzea 

Mladoboleslavska. Výročí založení knihovny 

jsme si připomněli na slavnostním večeru, kdy o 

historii vyprávěl PhDr.Karel Herčík. V Týdnu 

knihoven zavítala do knihovny významná 

spisovatelka Iva Pekárková. Během tohoto týdne 

byla knihovna obyvatelům města připomenuta, 

pro velký úspěch v loňském roce, i méně 

tradičním způsobem-přes 600 knih opatřených 

logem knihovny a výzvou ke čtení bylo rozvěšeno 

v autobusech a připomnělo lidem význam čtení a 

knihoven. V Týdnu knihoven bylo zavedeno půjčování dvou nově zakoupených čteček 

elektronických knih.  

  Knihovna zprostředkovala svým čtenářům možnost hlasování v soutěži Magnesia Litera a 

připravila pro své čtenáře i výstavu knih, které v byly v minulém desetiletí v soutěži Magnesia 

Litera oceněny. 

  V knihovně byla vedena odborná praxe studentů ISŠ Na Karmeli, jak obor knihkupec, tak 

obor informační služby, od 22.8. do 23.9. zde vykonávala odbornou praxi studentka prvního 

ročníku filologie a od 3.10. do 14.10. zde vykonávaly odbornou stáž dvě studentky z OA 

z Košic. 

  Během roku byla čtenářům poskytována služba DDD (donáška do domu) určená jak 

handicapovaným čtenářům tak seniorům. 

 

Pravidelně byla pro veřejnost připravována zajímavá setkání: 

 

 od ledna do března se návštěvníci knihovny mohli setkávat s mladoboleslavskou léčitelkou 

Michaelou Jirounkovou v cyklu zážitkových setkání 

 od září do prosince probíhal cyklus astronomických přednášek Mgr.Pavla Broma, 
vedoucího Hvězdárny Mladá Boleslav  

 knihovnu navštívila a se čtenáři besedovala česká spisovatelka Simona Monyová 

 o cestách po Jihoafrické republice vyprávěl a fotografie promítal Ondřej Valášek 

proběhlo autorské čtení významného současného českého spisovatele Jaroslava Rudiše 

 při příležitosti konání Dnů Pezinku v Mladé Boleslavi představila v knihovně své nové  
dvoj-CD básnířka Eva Šišková 

 o jedné z nejvyspělejších zemí Evropy, o Švédsku, vyprávěl a fotografie promítal Bohumil 

Horáček 

 na besedu se čtenáři knihovny přijela úspěšná česká spisovatelka Iva Pekárková 

 v knihovně proběhl slavnostní křest publikace Mgr. H.Červené z edice Boleslavské 

osobnosti „Ota a hana Ledererovi-osud židovské rodiny“ 

 knihovna uspořádala křest nové básnické sbírky Josefa Prskavce „Psaní do písku“ 

 o cestě po drsné zemi severní Afriky, o Maroku, vyprávěl a fotografie promítal Miroslav 

Švejnoha 

 knihovna uspořádala dvě literární vycházky: „Šrámkovým Soboteckem“ a „Slavnosti 
sněženek“, obě vycházky vedl Bohumil Horáček 
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 do knihovny zavítal na besedu kreslíř a básník Honza Volf  

 v půjčovně dospělého oddělení byla uspořádána výstava obrazů Denisy Jandové a výstava 

obrazů a plakátů Honzy Volfa, v pobočce Severní Město výstava „Do Anglie s K.Čapkem“ 

 

               
 

  Rok 2011 byl pro knihovnu problematický vzhledem k celkové finanční situaci. Příspěvek 

na činnost knihovny byl oproti roku 2010 krácen o 1 346 000,-Kč, z příkazu zřizovatele byly 

zrušeny pobočky KMMB Čejetice a Debř, pobočka v Severním Městě sice zůstala zachována, 

ovšem za podmínek razantního snížení provozních výdajů a snížení počtu pracovníků 

pobočky ze tří na jednoho. Vzhledem k této situaci musely být zkráceny provozní hodiny pro 

veřejnost v pobočce Severní Město, snížen nákup knih a časopisů, snížen počet zaměstnanců 

a úvazků.  

  Vzhledem k úsporným opatřením se několik akcí oproti plánu nepodařilo uskutečnit.  

V roce 2011 bylo nutné řešit přetrvávající problémy v oblasti IT, byla proto zahájena oprava 

zastaralé počítačové sítě, r.v. 1995-1998. Do dětského oddělení byly nakoupeny čtyři nové 

počítače s LED monitory a připojením k internetu pro veřejnost. 

  Pro čtenáře knihovny bylo nakoupeno a zpracováno 4 495 svazků, z toho 387 zvukových 

dokumentů.  

Knihovna získala dotaci z dotačního programu Knihovna 21.století Ministerstva kultury ČR 

na nákup zvukových knih pro nevidomé a slabozraké a zapojila se do projektu Česká kniha, v 

rámci něhož bylo pořízeno 15 titulů. 

Knihovna provedla výběrové řízení na hlavního dodavatele knih, v němž obstál stávající 

dodavatel OPA-L.Loukotová zvýšením rabatu z 28% na 30%. Další výběrové řízení se týkalo 

úklidových prací, byla vybrána nová firma GSUS, a.s., která začala v knihovně uklízet od 

1.1.2012. 
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Regionální funkce 

  Knihovna města Mladá Boleslav je jednou z pěti knihoven pověřených výkonem 

regionálních funkcí ve Středočeském kraji. Tyto služby jsou zajišťovány pro 158 veřejných 

knihoven na území čtyř bývalých okresů podle koncepce schválené v roce 2005 

Zastupitelstvem Středočeského kraje.Vedle odborných konzultací a výpůjček knih 

v souborech výměnného fondu byl pro knihovníky uspořádán seminář „Italská literatura“. 

Meziknihovní výpůjční služba byla zajišťována pro veřejné knihovny okresu Brandýs,  

Mělník, Mladá Boleslav a Praha-východ. Byla provedena kontrola dotace VISK 3 v knihovně 

v Dolním Bousově, Obříství a Semicích, byla poskytnuta odborná pomoc při registraci 

nových knihoven v Husinci – Řeži a Řepíně. Pro knihovnu v Bradlci  byly zpracovány 

přírůstkové a úbytkové seznamy, pro knihovnu v Čachovicích a Luštěnicích byl zpracován 

odpis. 

  Dotace na výkon RF byla v důsledku propadu příjmů Středočeského kraje krácena oproti 

roku 2010 o dalších 33 000,-Kč, tzn. že oproti roku 2009 bylo kráceno celkem o 301 000,-Kč. 

Náklady na výkon RF se zvyšují společně s nárůstem nákladů na energie, služby, platy, atd. 

V zájmu zachování RF a zachování všech služeb, jež naše knihovna poskytuje knihovnám 

regionu Mladá Boleslav, požádala knihovna o finanční dar obce, které jsou zřizovateli těchto 

knihoven. Díky těmto darům bylo možné zachovat stávající služby v téměř plné šíři, jak byly 

nastaveny v minulých letech. Snahou KMMB je zachovat úroveň a rozsah služeb pro malé 

profesionální i neprofesionální knihovny regionu Mladá Boleslav na stávající úrovni.  

       

  Knihovnám regionu půjčeno v souborech výměnného fondu                         

       dokumentů.....................................................................................26 925 svazků 

                 

 

IV.   Plnění úkolů v personální oblasti 

 

Struktura a počty zaměstnanců:  

 

Zaměstnanci 2011 k 1.1. fyz.osoby/přepočet k 31.12. fyz.osoby/přepočet 

knihovnice 19/18,5 18/17 

ostatní profese 7/6,35 6/6 

z celku zam.pro RF 3/2,25 3/2,25 

 

 

Průměrné platové třídy a průměrné mzdy: 

 

 průměrná třída průměrná mzda 

knihovnice 8,45 23.394,- 

ostatní profese 8,125 23.459,- 

 

 

Dodržování bezpečnosti práce: 

 

 pravidelná každoroční prověrka BOZP 

 preventivní prohlídky zaměstnanců u závodního lékaře 

 zhodnocení pracovního prostředí závodním lékařem 

 ochranné pracovní pomůcky jsou poskytovány zaměstnancům podle vnitřní směrnice  
vycházející z platné legislativy 
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V.    Plnění úkolů v oblasti hospodaření 

 

Hospodaření v roce 2011 (více zdrojové financování – regionální činnost knihovny, dotace, 

dary a vlastní činnost) skončilo celkovým výsledkem  hospodaření  328 824,45. 

 

Činnost a služby knihovny  byly financovány z příspěvku zřizovatele - 9 702 000,00 Kč,  

z dotace KÚ  926 840,00 Kč, z dotace MK ČR 10 000,00 Kč, z darů obcí a dalších dárců – 

186 300,00 Kč tj. z rezervního fondu a  z vlastních výnosů ve výši  1 319 565,05 Kč. 

 

Knihovna v roce 2011 upravovala 2x  rozpočet  o poskytnuté dotace . 

Navýšení příspěvku : dotace KÚ                                                              926 840,-- 

                                   dotace MK  ČR                                                        10 000,-- 

                                   

Celkem náklady  -                                                                              11 822 880,60     

              výnosy   -                                                                             12 144 705,05 

              výsledek hospodaření                                                                321 824,45 

 

1) Výnosy – podrobně viz příloha č.1 

2) Náklady – podrobně viz příloha č.1  

 

3) Finanční majetek  

1. stavy prostředků na bankovních účtech 

-  běžný účet  včetně spořícího                                   2 355 691,10 Kč 

-  účet FKSP                                                                    33 070,98 Kč 

2. pokladní hotovost                                                            46 296,00 Kč 

3. ceniny                                                                                9 240,00 Kč    

 

4) Pohledávky a závazky 

            - závazky                                                                              936 332,72Kč 

            - pohledávky                                                                        200  415,41Kč 

  

 

5) Dotace  

       - krajský úřad -  na regionální činnost                                    926 840,00Kč 

             - MK ČR – zvukové knihy                                                       10 000,00Kč 

                                               

      6) Investice 

         Investiční fond ( fond reprodukce majetku) je naplňován  z účetních odpisů majetku.  

         Z investičního fondu nebyl realizován nákup. Bylo počítáno  na opravu osobního  

         výtahu.  

         Zůstatek investičního fondu : 721 864,00 Kč. 

          

  7/ Ostatní fondy 

      Fond odměn : čerpání   0, zůstatek 7 000,00 Kč 
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             Rezervní fond : počáteční i konečný zůstatek k 31.12.2011  - 100 350,96 Kč.      

             Rezervním fondem protékaly finanční prostředky z účelových i neúčelových                     

            darů v celkové částce  186 300,00 Kč, které byly použity na činnost             

            regionálních funkcí 157 300,00 Kč, na vzdělávání  5 000,00 Kč a na věcné               

            dary k různým soutěžím, které pořádala knihovna v roce 2011. 

 

 

VI.   Kontrolní činnost 

 

  Kontrolní činnost KMMB je prováděna v souladu s Vyhláškou č. 416/2004 Sb., z níž 

vychází vnitřní směrnice KMMB č. 5/2011 Finanční kontrola. Všechny operace v KMMB 

podléhají finanční kontrole, tzn. předběžné, průběžné a následné. 

 Oběh vnějších i vnitřních účetních dokladů probíhá podle směrnice KMMB č.6/2010. 

Prověrky BOZP jsou prováděny pravidelně 1x ročně a plnění opatření z nich vyplývajících je 

kontrolováno 2x ročně. 

  Kontroly na úseku požární ochrany provádí preventista 4x ročně. Revize elektrických 

zařízení je prováděna dodavatelsky 1x ročně, elektrické rozvody 1x za 5 let. Zabezpečovací 

zařízení na ochranu budovy je kontrolováno 2x ročně.Revize hromosvodů je prováděna 1x za 

5let, revize požárních vodovodů a hasicích přístrojů 1x ročně, revize kotelny včetně tlakových 

nádob 1x za 2 roky. Běžné revize nákladního a osobního výtahu jsou prováděny každý měsíc 

na základě smlouvy. 

  Všechny kontroly byly provedeny podle plánu a zjištěné závady a omyly byly napraveny. 

Čtvrtletní výkazy  hospodaření knihovny jsou pravidelně zasílány přímo do Centrálního 

systému účetních informací státu a zřizovateli knihovny.    

  Veřejnosprávní kontrola, jejímž předmětem bylo hospodárné vynakládání finančních 

prostředků příspěvku zřizovatele v roce 2011, proběhla ve dnech 14. a 15.listopadu 2011. 

Provedenou kontrolou nebyly zjištěny závažné nedostatky, drobné závady byly ihned 

napraveny.  

  Kontrola VZP, jejímž předmětem byla oznamovací povinnost, pracovní smlouvy, 

vyměřovací základy, platby pojistného za období 10/2007-4/2011, proběhla 16.6.2011. 

Nebyly zjištěny nedostatky. 

   Kontrola Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj, jejímž předmětem byla 

kontrola systému BOZP a pracovních podmínek. Na základě zjištěných drobných nedostatků 

byla přepracována vnitřní směrnice KMMB o BOZP tak, aby plně odpovídala platným 

předpisům. Dále bylo uloženo odstranit nebezpečné provozní nedostatky u osobního výtahu. 

Rekonstrukce osobního výtahu je od zřizovatele požadována již od roku 2006. 

Knihovna města Mladá Boleslav znovu žádala zřizovatele o řešení tohoto problému.  
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VII.   Informace o výsledku inventarizace a závazků 

 

   Fyzická inventura hmotného a nehmotného majetku knihovny a dokladová inventura 

závazků a pohledávek  byla provedena v prosinci 2010 a lednu 2011 se stavem k 31.12.2010. 

Nebyly shledány  žádné inventarizační rozdíly. Fyzický a dokladový stav souhlasil s účetní 

evidencí.  

V souvislosti s ukončením provozu poboček KMMB v Čejeticích a Debři byla provedena 

mimořádná inventarizace majetku. Část majetku obou poboček byla přesunuta do ústřední 

budovy KMMB, část majetku byla bezúplatně převedena na MŠ Pampeliška a ZŠ Debř, 

zbytek majetku byl prodán za cenu určenou likvidační komisí. Knižní fond z obou poboček 

byl po mimořádné revizi fondu rozdělen, část byla převezena do ústřední budovy KMMB 

k dalšímu využití (půjčování čtenářům), část byla po řádném schválení zřizovatelem z fondu 

odepsána a prodána, případně zlikvidována formou sběrového papíru, dle Vyhlášky 

Ministerstva kultury č.88/2002Sb., Knihovního zákona č.257/2001Sb. a vnitřní směrnice 

KMMB č.1/2010. 

Prodej odepsaných knih z obou poboček bude zcela ukončen během 1.pololetí 2012. 

 

 

 

 

 

 

V Mladé Boleslavi 20.2.2012                                                            Věra Kovaříková 

                                                                                                            ředitelka KMMB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výsledek hospodaření roku 2011-příloha 

PřO:  Knihovna města Mladá Boleslav 

( v Kč) Hlavní činnost Doplňková činnost 

Náklady  xxx xxx 

Spotřeba materiálu 501 1191211  

Spotřeba energ. + ostatní 502 + 503 558450  

Opravy a udržování 511 59986  

Cestovné 512 14998  

Náklady na reprezentaci 513 5221  

Ostatní služby 518 968702  

Mzdové náklady celkem 521 6472456  

- z toho: platy zaměstnanců 6447142  

              OON 25314  

Zákon.sociální pojištění 524 2201159  

Zákon. sociální náklady 527 65094  

Jiné sociální náklady 528 62255  

Daně a poplatky 53.. 1200  

Odpisy 551 211932  

Ostatní náklady z činnosti 569 10217  

Náklady celkem – účtová třída 5 11822881  

Výnosy  xxx xxx 

Výnosy z prodeje  601 + 602  787490  

Výnosy z pronájmu 603 221482 5800 

Výnosy - smluvní pokuty 641 264963  

Čerpání fondů 648 186300  

Ostatní výnosy z činnosti 649 31320  

Úroky 662 8510  

Příspěvky a dotace na provoz 672 10638840 xxx 

- z toho: příspěvek od zřizovatele 9702000 xxx 

              dotace z KÚ  926840 xxx 

              dotace z MKČR  10000  

Výnosy celkem – účtová třída 6 12138905 5800 

Výsledek hospodaření  za činnosti 316024,45 5800 

Výsledek hospodaření za celou PřO                  321824,45                                                 

 

Tvorba a použití peněžních fondů příspěvkové organizace v roce 2011 

 

 

    stav 

1.1.2011 

   příděly      
  z VH 2010 

     jiné     
  dotace atd 

    použití 
     provoz 

  použití 
    ostatní 

      stav 

31.12.2011 

RF     413 

          414 

100350,96     100350,96 

    1000,00    185300,00 186300,00  0 

Fond 

odměn 

 

7000,00 

  

     

 

   

  

7000,00 

Investiční 

fond 

 

509932,04 

 

xxx 

 

211932,00 

   

721864,04 

       stav  

  1.1.2011 

 

Tvorba 1% 

    Ostatní  

     tvorba 

       

Čerpání 

         stav  

  31.12.2011 

FKSP 

 

 

51645,39 

 

65094,00 

  

83575,00 

  

33164,39 
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