
MESTO HRANICE

z izovací Iistina

Město Hranice na základě usnesení Zastupitelstva města Hranic 857t2014 - ZM 34 ze dne
9. 1o. 2014srjčinností od 1. 1,2015 podle 84, odst.2, písm. d) zákona ě. 12812000 Sb.,
o obcích (obecní z ízení), ve znění pozdějších p edpisťr a podle 27 zákona č. 25012000
Sb., o rozpočtov ch pravidlech rizemních rozpočtťt, ve znění pozdějších p edpisťt:

vydává

z izovací listinu pro p íspěvkovou organizace s rjčinností od 1 . 1 , 2015

Z izovate!:
Sídlo:
právní forma:
ldentifikační číslo osoby.

Název:
Sídlo:

Identifikační číslo osoby:

I.

Město Hranice
Pernštejnské náměstí í, 753 0í Hranice
obec
003 0í 311

Městská kulturni za izení Hranice, p íspěvková organizace
Masarykovo náměstí 71,
753 01 Hranice - Hranice l-Město
712 94 686

l!.

Vymezení hlavního ričeIu a p edmětu ěinnosti

Městská kulturní zaízeni, p íspěvkováorganizace (dále jen organizace) je kulturním,
informačním a vzdělávacím za ízenim města Hranic.
Hlavním čelem, k němuž je organizace z ízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch
pot eb právnick ch a fyzick ch osob hrazené plně nebo částečně z p íspěvku z izovatele ve
spolupráci se školami a dalšími kulturními subjekty ve městě a okolís cílem zvyšovat kulturní
riroveň obyvatel města a rozvíjet cestovní ruch v regionu,

P edmětem hlavní činnosti organizace je:

1. v oblasti kulturní
1,1. Organizování kulturních, vzdělávacích a společenskyich akci.
1.2. Ve ejné p edvedení audiovizuálních děl (ve smyslu zákona é,27311993 Sb.).
1.3. Ve ejné p edvedení autorsk ch děl (ve smyslu zákona č, 12112000 Sb.).
1.4. Správa a provozování reklamních a propagačních ploch na území města.
1.5. Vydávání neperiodick ch publikací (ve smyslu zákona č.3711995 Sb.) a periodického
tisku (ve smyslu zákona č. 46/2000 Sb.).
1.6. Provozování hostinské činnosti, jako souěásti po ádani ch akcí.
1.7. Nákup zboží za rjčelem jeho dalšího prodeje a prodej.

2, voblasti muzejníav stavnické
2.1. Plnění funkce muzea ve smyslu ustanovení 10 odst. 5 zákona é12212000 Sb., O
ochraně sbírek muzejní povahy a o změně někten ch dalších zákon .

2,2. Zp istupňování v sledkťr své sbírkové, odborné i vl zkumné činnosti prost ednictvím
standardizovan ch ve ejn ch služeb dle 2 odst. 6 až8 a 10 zákona é, 12212000 Sb.
2.3. Rozmnožování sbírek vlastní pr zkumnou činností (nálezy), nákupem, v měnou, dary,
odkazy a p evodem p edmětťt.
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2.4, poskytování odborných informaěních a konzultačních služeb badatelŮm a veřejnosti

a poskytoúání služeb odborné knihovny veřejnosti formou prezenčního studia za podmínek

stanovených zákonem é.12212000 Sb. a interním badatelským řádem.
2,5, Zapiiěování sbírkových předmětů do expozic a na výstavy pořádané jinými subje§Y
v čn i' Ú zahraničí nebo za účelem jejich vědeckého zkoumání nebo preparovánÍ,

konzervování a restaurování, za předpokladu, že je zajištěna jejich bezpečnost a ochrana ve
smyslu zákona č. 12212000 Sb,
2.6', pořádání výstav uměleckých děl a stálých expozic z vlastních a zapŮjČených výtvarných
děl a sbírkových a nesbírkových předmětů na základě vlastní muzejnía galerijní koncepce.
2,7. pořádání samostatně nebo ve spolupráci s jinými právnickými nebo fyzickými osobami
odborných seminářů a workshopů, vztahujících se k předmětu činnosti
2.8. Práce v profesních sdruženích s cílem koordinace odborné ěinnosti.
2,9. Zhotovování, nákup a prodej replik sbírkových předmětŮ, upomínkových a propagaěních
předmětů, pohlednic, kopií písemností ze sbírek, publikací, katalogů a dalŠÍho zboŽÍ
propagujícího předmět činnosti, výrobků z ušlechtilých materiálů s odpovídající uměleckou
úrovní, nosičů audio a video nahrávek.
2,10. yydávání a veřejné šíření periodických a neperiodických publikací, včetně digitálních
a analogových nosičů v souladu s platnými právními předpisy.
2,11. Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej.

3. v oblasti knihovnické a informační
3.1. poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb, při zachování rovných
podmínek pro všechny občany, uspokojování kulturních a informačních potřeb a
k všestrannému napomahani všem formám vzdělávání občanů ve smyslu § 2, písm. a) a § 3,

odst. ,t), písm. c) zákona č.257/2a01 Sb,
3.2. plnění funkce základní knihovny, koordinačního a integračního střediska knihovnických,
bibliografických a informačních služeb a metodické činnosti pro základní knihovny v rámci
střediska Hranice.
3.3. Zajišťování výkonu regionálních funkcí na základě smluvního vztahu.
3,4. půjčování knihovních dokumentů (knihy, periodika), a to absenčně nebo prezenČně.
s.s, zajistováníakvizice knih, periodik, případných elektronických audiovizuálních záznamŮ
(CD-ROM), jejich odborné zpracování a ochrana.
i.o. zprosiřédrování literatrrry a informacíz jiných knihoven v České republice, popřípadě i

v zahraničí, prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby a meziknihovní reprografické
služby.
3.7, Zajišťování přístupu veřejnosti k vlastním i vnějším informaěním zdrojŮm vČetně
internetu prostřednictvím telekomunikaěních zařizení podle jejich charakteru a autorských
práv.
3.8. poskytování bibliografických, referenčních a faktografických informací ve oblastech
kultury, vzdělávání, vědy, výchovy, cestovního ruchu a služeb z vlastních i cizích přístupných
databází a informačních zdrojů.
3.9, Pořádání kulturněvzdělávacích akcí.
3. 1 0. Tvorba vlastních propagačních materiálů,
3,'í 1. Provádění reprografických služeb.
3,12, yydávání a veřejné šíření periodických a neperiodických publikací, včetně digitálních
a analogových nosičů v souladu s platnými právními předpisy.
3.13. Výkon funkce Městského evropského informaěního střediska Hranice.
3.14. Výkon průvodcovské služby ve městě a v budovách města.
3.15. Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej.
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2)

!l!.

Statutárn í orgán organizace

1) Organizace vystupuje v právních vztazich sv m jménem a má odpovědnost vypl vající
z těchto vztahťr.
Statutárním orgánem organizace je editel organizace (dále jen editel), jmenovan na
základě konkuzníh o ízeni,
Ředitelje do funkce jmenován a z funkce odvoláván Radou města Hranic.
Ředitelzastupuje organizaci samostatně, plní povinnosti editele organizace a další tikoly
vypl vající z obecně závaznych právních p edpisťr, a to tak, že k otisku razítka
grganizace p ipojí vlastnoruční podpis.
Reditel organizace jmenuje a odvolává svého zástupce, kten v době nep ítomnosti
editele zastupuje organizací.

v.
Vymezení majetku

1) Majetek z izovatele vymezen v p íloze č. 1, článek B této z izovaci listiny, která tvo í její
nedílnou součást, se svě uje organizaci k hospoda ení formou v pťtjčky. Dále je
organizaci p edán k hospoda ení majetek nabytl z prost edkťt z izovatele v průběhu
existence organizace uveden v p íloze č. 1, článek A. Majetek uveden v p íloze č, 1
této z izovaci listiny se považuje za svě enl majetek. Stav svě eného majetku
uvedeného v p íloze č. 1 této zlizovací listiny se mění v průběhu roku v závislosti na
po izování či vy azování majetku, Skutečn stav svě eného majetku odpovídá stavu
majetku v inventurních soupisech k 31, 12.

2) Vedle majetku specifikovaného p edchozím ustanovením organizace užívá majetek
jin ch subjektťr na základě uzav en ch smluv. Dále pak organizace užívá vlastní majetek,
jehož nab vání eší článek V.

V.

Vymezení majetkov ch práv

Organizace hospoda í s peněžními prost edky p ijat mi z rozpočtu zizovatele,
s peněžním prost edky získan mi hlavní činností, s prost edky peněžních fond ,

s prost edky získan mi ze státního rozpočtu, s prost edky získanl mi ze státního rozpočtu
častí v programech podporujících hlavní činnost, s prost edky získan mi doplňkovou

činností, s peněžními a věcn mi dary od fyzick ch a právnick ch osob včetně peněžních
a věcn ch prost edkťl poskytnut ch ze zahraničí tak, jak to stanoví zákon é. 25012000
Sb., o rozpočtov ch pravidlech zemních rozpočt , ve znění pozdějších p edpis , a tato
z izovaci listina.

Finanění hospoda ení organizace je upraveno rozpočtem na dan rok, p íslušn mi
ustanoveními zákona č.250l2a00 Sb., o rozpočtov ch pravidlech zemních rozpočt , ve
znění pozdějších p edpisťr, zákonem 563/1991 Sb., o rjčetnictví, ve znění pozdějších
p edpisťr, a zákonem ě. 32012001 Sb,, o finanční kontrole ve ve ejné správě, ve znění
pozdějších p edpisťt.

Organizace mťrže nabi vat majetek do svého vlastnictví pouze majetek pot ebn k v konu
činnosti, pro kterou byla zízena, a to bez platn m p evodem od svého zizovatele,
darem s p edchozím písemn m souhlasem z izovatele, děděním ěi jin m zpťrsobem na
základé rozhodnutí z izovatele. Tento vlastní majetek vede organizace v četnictví
odděleně, V ostatních p ípadech neuveden ch v této z izovací listině nab vá organizace
majetek pro svého z izovatele.

3)
4)

5)

1)

2)

3)
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Majetkem se pro úěely této zřizovací listiny rozumí dlouhodobý hmotný majeteK
dlouhodooý nehmotný majetek, drobný dlouhodobý hmotný majetek, drobný dlouhodobý
nehmotný majetek, Za majetek se pro úéely zřizovací listiny nepovaŽují zásoby.

4) organizace je při nákupu a nakládání s majetkem povinna postupovat dle této zřizovací- 
listiny a dle Zásad hospodaření s movitým majetkem pro příspěvkové organizace.
organizace může bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele nakupovat drobný
majetek z příspěvku na provoz od zřizovatele.

5) Zřizovatel uděluje touto zřizovací listinou souhlas organizaci k přijímání peněŽitých a
věcných darů za podmínky, že následné použití tohoto daru nebude znamenat dalŠÍ

vynaložení prostředků zřizovatele.

6) peněžité a věcné dary může příspěvková organizace přijímat bez předchozího
písemného souhlasu zřizovatele za předpokladu, že použití tohoto peněŽitého nebo
věcného daru nebude znamenat další vynaložení prostředků zřizovatele. PeněŽité a
věcné dary, které mohou znamenat další vynaložení prostředků, mŮže příspěvková
organizace přijmout pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele,

7) Předchozí písemný souhlas zřizovatele není potřebný k přijetí darŮ v podobě zásob.

8) Nemovitý majetek může nabývat příspěvková organizace pro zřizovatele jen po
předchozím písemném souhlasu zastupitelstva města. Nabytý nemovitý majetek se pak
stává majetkem zřizovatela Příspěvková organizace je pak povinna do konce kaŽdého
roku oznámit písemně zřizovateli infórmace o nově pořízeném nemovitém majetku,

9) organizace je povinna a oprávněna svěřený majetek vymezený čl. lV. dŽet
a hospodárně užívat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové ěinnosti
dle této zřizovací listiny. Pokud se pro organizaci stane majetek (svěřený i vlastnÍ)
nepotřebný, postupuje organizace podle § 27 zákona é. 25012000 Sb., o rozpoČtových
pravidlech územních rozpoětů, ve znění pozdějších předpisů a dále dle Zásad
hospodaření s movitým majetkem pro příspěvkové organizace,

10) Organizace je povinna na majetku dle čl. lV,:
a) provádět včasnou a řádnou údžbu a opravy, odstraňovat závady a poŠkozenÍ,

pečovat o jeho zachování a rozvq, předcházet havarijním stavŮm, o ktených
neprodleně písemně informovuje příslušný odbor města. Dále je organizace povinna
u tohoto majetku provádět předepsané revize a prohlídky ve lhůtách stanovených
příslušnými předpisy.

b) Chránit majetek před poškozením, ztrátou, zničením, odcizením nebo zneuŽitím, před

neoprávněnými zásahy a za tím účelem je povinna majetek pojistit podle pokynŮ
zřizovatele.
Včas uplatňovat právo na náhradu škody, právo na vydání bezdůvodného obohacení,
nároky z pojistných událostí apod.
odepisovat dlouhodobý majetek v souladu s obecně platnými právními předpisy
a odpisovým plánem.

e) Provádět každoročně inventarizaci v souladu se Zásadami hospodaření s movitým
majetkem pro příspěvkové organizace.

11)Organizace je oprávněna svěřený majetek darovat za podmínek stanovených touto
zřizovací listinou nebo zřizovatelem. Dále organizace není oprávněná svěřený majetek
zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, není oprávněna jej vložit do jiných
právnických osob nebo jej jinak použít k účasti na podnikání třetích osob, nestanoví-li
tato zřizovací listina jinak.

c)

d)
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12)organizace je oprávněna svěřený majetek prodg_t, pokud jej po předchozí písemné

nabídce zřizovatél odmítne převzít. Při prodeji avyřazeni majetku je organizace Povinna

bóŠtupou"t v souladu se Zásadami hospodáření s movitým majetkem pro PřísPěvkové
brg"ni.".". Výnosy z prodeje svěřeného hmotného majetku jsou výnosem PřísPěvkové
organizace, pokud zřizovatel nerozhodne jiným způsobem,

13) Organizace není oprávněna na sebe přijímat závazek ručitele.

14)organizace může pořizovat věci nákupem na splátky nebo smlouvou o nájmu s Právem
koupě jen po předchozím souhlasu zřizovatele.

15)organizace není oprávněna svým jménem ani jménem zřizovatele nakupovat Žádné

cenné papíry.

16)při nakupovaní a reprodukci majetku, jehož režim spadá do z9!o1a o veřejných
' 

zakázkách, organizace postupuje Ú souladu se zákonem č, 13712006 Sb,, o veřejných

zakázkách, ve}nění pozdějších-předpisů. Organizace je povinna vytvořit v]astní směrnici
pro zadáváni veřejných zakázek s přihlédnutím k velikosti, zaméření a Potřebám
organizace.

17)organizace je oprávněna uzavírat smlouvy o zápůjčce nebo o Úvěru jen po Předchozím
písemném souhlasu zřizovatele,

18)organizace není oprávněna poskytovat dary jiným_ subjektům, svýjimkou obvYklých
'p"ňczitý.h nebo věcných darů svým zaměstnancům ze svého fondu kulturních a
sociálních potřeb.

19)organizace je oprávněna pořizovat majetek zprostředků vytvořených vlastní ČinnoStí
'a 

p-rostředků- získaných od zřizovatele na základě zřizovatelem schváleného Plánu
investic, při pořizování majetku je organizace povinna dbát efektivního, hospodárného a

účelného vynakládání finančních prostředků. Pořizování majetku nesmí organizaci ani

v budoucnosti neúměrně finančně zatížit, Při pořizoVání movitého majetku je organizace
povinna postupovat v souladu se Zásadami hospodaření s movitým majetkem Pro
příspěvkové organizace.

20) organizace je oprávněna pronajímat a vypůjčovat nemovitý majetek svěřený k Plnění
' 
úkólů v hlavňí činnosti v do'bě, vé které pro tento účel není dočasně plně využitý v délce

trvání do 12 měsíců. příjmy z tohoto pronájmu jsou příjmem organizace, která je vede
v účetnictví odděleně. eioňa;my nemovitého majetku na dobu delší 12 měsícŮ je
oprávněn uzavirat pouze zřizovatel. Nájemní smlouvy a smlouvy o výPŮjČkách v těchto
případech uzav írá zřizovatel po vyh lášen í záměru.

21) organizace je povinna svěřený majetek vrátit zřizovateli nejpozději při ukonČení Činnosti

a vypořádatsvézávazky vůči němu.

Z2)organizace je oprávněna použít finanční zdroje vytvořené z odpisŮ dlouhodObéhO
' 
nm-otnéno a ňehmotného majetku, které eviduje v účetnictvív souladu s postupy ÚČtování

na účtu příslušného fondu, k posílení zdrojů určených na financování ÚdŽby a oPrav

nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele, ktený organizace pouŽÍvá pro svou Činnost,

pouze po předóhozím souhlasu zřizovatele, Jinak je použití fondu vázáno na schválený
plán investic pro dané účetní období.

23) organizace je oprávněna si bez souhlasu zřizovatele pronajmout nebo si vyPŮjČit
' 
ma]etek, kterlý nezbytně potřebuje k zajištění své hlavní činnosti, na dobu maximálně
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jednoho roku. Při pronájmu majetku je organizace povinna sjednat nájemné v místě
obvyklé nebo nižší.

24) Na dobu delší než jeden rok je organizace oprávněna si pronajmout nebo si vypŮjČit
majetek, ktený nezbytně potřebuje k zajištění své hlavní činnosti, pouze po předchozím
souhlasu zřizovatele a v souladu s podmínkami stanovenými zřizovatelem. Organizace
předkládá jedno vyhotovení uzavřených smluv o pronájmech, t4ýpŮjčkách s dobou
užívání delšíjednoho roku zřizovateli do jednoho měsíce po jejich uzavřenÍ.

25)Organizace odpovídá za škodu vzniklou na svěřeném majetku dle přílohy č. 1 Část A.
Dále organizace odpovídá za škodu na zdraví třetích osob v důsledku nedodžení
obecně závazných právních předpisů zejména na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci, požární ochrany a životního prostředí.

26)Za ochranu majetku a výkon práv a povinností při hospodaření s majetkem odpovídá
ředitel, Ředitel stanoví úkoly, práva a povinnosti jednotlivých zaměstnancŮ při

hospodaření s majetkem, jakož i okruh funkcí, s jejichž výkonem je spojena hmotná
odpovědnost, ve vnitřních předpisech.

27) Statutární orgány a zaměstnanci organizace nemohou v objektech organizace a jejím
jménem vyvíjet hospodářskou či jinou výdělečnou činnost jako fyzické nebo právnické
osoby a anijako společnícijiných subjektů.

28) Majetková práva nevymezená organizaci touto zřizovací listinou vykonává zřizovatel,

29) Při finančním hospodaření s veřejnými prostředky je organizace povinna postupovat
v souladu se zákonem č, 32012001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s prováděcí vyhláškou č. 41612004 Sb. Za vytvoření,
funkčnost a účinnost vnitřního kontrolního systému organizace podle zákona č.32012001
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění a prováděcí vyhlášky ě.

41612004 Sb. odpovídá ředitel.

30) Organizace je povinna každoročně vypracovat výroční zprávu o ěinnosti za kalendářní
rok a zprávu o hospodaření za kalendářní rok a předložit je zřizovateli v termínech
a rozsahu jím stanovených,

31)Organizace je oprávněna vzdát se práva a prominout pohledávku v jednotlivých
případech do výše 1000 Kč, jedná-li se o nedobytnou pohledávku, a to na základě
prokázáni nevykonatelnosti výkonu soudního rozhodnutí nebo jestliže náklady
na vymáhání pohledávky by prokazatelně přesáhly jejívýnos.

Vt.

Vymezení dopl ň kové čin nosti

K lepšímu využitísvých hospodářských možností a odbornosti svých zaměstnancŮ mŮže
organizace vykonávat doplňkové činnosti, které se vymezují v souladu s ustanovením §
27 odst. 2 písm, g) zákona é, 25012000 Sb,, o rozpočtových pravidlech Územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,

Organizace může provozovat doplňkovou činnost nad rámec svého hlavního účelu, pro
ktený byla zřízena v souladu se zřizovací listinou a za předpokladu, že:
a) Plní úkoly stanovené jí zřizovatelem v jejím hlavním účelu.
b) Není realizována na úkor hlavního účelu organizace,
c) Tato činnost nesmí být ztrátová.

1)

2)
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organizace má příslušné oprávnění k podnikání, pokud jej zvláštní předpisy vyžadujÍ.
pro provozován í pod n i katelské (zdaňované) či nnosti bude dodžovat přísl uŠná
ustanovení Živnostenského zákona a oběanského zákoníku.
Organizace zpracuje směrnice pro doplňkovou činnost, ve které musí být uveden
postup tvorby a kalkulace cen.

3) Okruhy doplňkové činnosti:
a) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až3 živnostenského zákona.

Vll.

Vymezení doby, na kterou je organizace zřizena

Organizace jezlízena na dobu neurčitou.

lx.

závěrečná ustanovení

1) Organizace byla zřizena usnesením Zastupitelstva města Hranic 85712014 - ZM 34 ze
dne 9, 10.2014,

Tato zřizovací listina nabývá platnosti a úěinnosti dnem 1, 1,2015.

Tato zřizovací listina je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost
originálu. Jedno vyhotovení obdží Krajský soud Ostrava - obchodní rejstřík, jedno
vyhotovení organizace a dvě vyhotovení zřizovatel,

Přílohy:
1) Soupis svěřeného majetku předaného organizaci k hospodaření dle inventurních soupisŮ

k 30.9,2014

V Hranicích dne 9. 10. 2aM

,,ilra
lng. Radk ondriášová Mgr. Pavla Tvrdoňová

místostarostka

d)
e)

0

2)

3)

arostka
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Příloha č. í
ke zřizovací listině Městská kulturní zařizení, příspěvková organizace schválené
Zastupitelstvem města Hranic usnesením 85712014 - ZM 34 ze dne 9, 10.2014

Soupis svěřeného majetku předaného organizaci k hospodaření dle inventurních
soupisů k 30. 9. 2014.

A)
SvěřenÝ maietek formu předaní k hospodaření v celkové hodnotě: 9 340 109.40 Kč

013 DNM (dlouhodobl nehmotni majetek nad 60 tis.Kč)

018 DDNM (drobn:í dlouhodob nehmotni majetek do 60 tis.Kč)

021 DHM (stavby)

022 DHM (dlouhodob:.í hmotnyi majetek nad 40 tis. Kč

a28 DDHM (drobn:í dlouhodob hmotn majetek do 40 tls. Kč)

a32 UměIecká díla

0Kč
371 776,40 Kč

0Kč
2 77a 485,20 Kč

6 197 846,80 Kč

1,-- Kč

B)
Svě enÝ maietek formou vÝptjičkv od z izovatele v celkové hodnotě: í6 778 075.46 Kě

Inv.číslo Název po izovací cena

1/803-88

21815121
2l2406/3

7l2705la7

1638/93
1639/93
1640/93
18B
2727
1527E-
1528b
01l2000l1

V Hranicích 9.

Zámecky klub 13 415 a72, 90 Kč
Celkem 0211201Budovy pro služby obyv., st . 2í9 13 415 072, 90 Kč

511300212005 Digitalizace letního kina 1667 373,00 Kč
Celkem 02a50 P ístroje a zvláštní TZ, st . 205 í 667 373,00 Kč

Letní kino
Vi lepové sloupy na Masarykově nám.
Celkem a21l600 Ostatní stavby, st . 205

Mobilní podium
Gelkem a22I70 lnventá , st . 205

Lustr šestiramenni - v stavní síň
Lustr šestiramenn - vl stavní síň
Lustr šestiramenn - vl stavní síň
Elektricki radiátor - olejov
Lustr krlšt'álovi - vl stavní síň
Lustr krišťálov - vstup Radniční
Lustr krišťálov - salánok
Reklamní stojan
Celkem 028, DDHM, st .219

10. 2014

794 394,00 Kč
384 683,56 Kč

1 179 a77,56 Kč

497 928,00 Kč

73&00 Kč
738,00 Kč
738,00 Kč

1 350,00 Kč
3 060,00 Kč
5 000,00 Kč
5 000,00 Kč
2 000,00 Kč

497 928,00 Kč

18 624,00 Kč


