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Z á p i s 
 

z  12. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
které se konalo dne 9. 6. 2014,  od 14.00  hod., v zasedací místnosti Karla Čapka – N2.903 

RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Omluveni: Ing. Pačesný, MUDr. Tichý,  MVDr. Ing. Hejzlar, MUDr. Švábl 
 
Program jednání: 
  1.  Zahájení  
  2.  Schválení programu, volba ověřovatele zápisu, schválení hostů  
  3.  Kontrola usnesení  
  4.  Návrh termínů zasedání výboru zdravotního Zastupitelstva KHK na 2. pololetí 2014  
  5.  Představení nového ředitele Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s.  
  6.  Návrh Smlouvy o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací 

platby za plnění závazku veřejné služby - Horská služba, o.p.s.  
  7.  Žádost ON Náchod a.s. o náhradu nákladů za plnění závazku veřejné služby z 

minulých let  
  8.  Návrh na schválení změny rozpočtu Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého 

kraje – odvětví zdravotnictví, pro rok 2014  
  9.  Různé  
  10.  Závěr  
 
 
K bodu 1 
Zahájení  
Jednání  12. výboru zdravotního  zahájil v 14.00 hodin předseda výboru MUDr. Pavel Trpák, 
který přivítal přítomné členy výboru a hosty a dále řídil jednání výboru. 
 
 
 K bodu 2 
Schválení programu, volba ověřovatele zápisu, schválení hostů  
I. Schválení  navrženého programu 12.  jednání výboru zdravotního 

Předseda výboru seznámil přítomné s navrženým programem 12. jednání výboru 
zdravotního a zeptal se přítomných na připomínky k navrženému programu. 

II. Ověřovatelem zápisu byl navržen MUDr. Leoš Voborník  

III. Schválení přítomných hostů dle prezenční listiny: 
  Ing. Ludmila Bášová - vedoucí odboru zdravotnictví KÚ KHK 
 Vladimír Hrádek – ZH KHK 
 MUDr. Jiří Skřivánek, MBA – ředitel ZH KHK a.s. 
 Mgr. Karel baše – právník ZH KHK a.s. 
   
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování:  k návrhu  I - II  - III současně   
Pro  - 8     
Proti  - 0         
Zdržel se - 0     
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USNESENÍ 12/61/2014/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. s c h v a l u j e  
  návrh programu 12. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje 
II.  s c h v a l u j e  
  ověřovatelem zápisu MUDr. Leoše Voborníka 
III. s c h v a l u j e  
  Ing. Ludmilu Bášovou, vedoucí odboru zdravotnictví KHK 

p. Vladimíra Hrádka, ZH KHK 
MUDr. Jiřího Skřivánka, MBA, předsedu představenstva ZH KHK a.s. 
Mgr. Karla Baše, právníka ZH KHK a.s. 
 

                  14.15 hod příchod MUDr. Veselý 
K bodu 3 
Kontrola usnesení  
K usnesení VZ/11/60/2014 z minulého jednání k Oblastní nemocnici Náchod a.s. podala ústní 
informaci PharmDr. Třešňáková. 
Ostatní usnesení jsou splněna. 
 
Diskuse k rekonstrukci, provozu a investicím v ON Náchod: 
 MUDr. Plzák, MUDr. Veselý, MUDr. Trpák, PharmDr. Třešňáková, p. Řezníčková 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 
Pro  -  9 
Proti  - 0  
Zdržel se - 0  
 
USNESENÍ 12/62/2014/VZ 
Výbor zdravotní zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  kontrolu usnesení z minulých jednání výboru zdravotního 
 
 
 K bodu 4 
Návrh termínů zasedání výboru zdravotního Zastupitelstva KHK na 2. pololetí 2014  
Předseda výboru navrhl termíny zasedání výboru zdravotního pro 2. pololetí r. 2014 a to 
s ohledem na zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 
Pro  - 9  
Proti  - 0  
Zdržel se - 0  
 
USNESENÍ 12/63/2014/VZ 
Výbor zdravotní  Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. s c h v a l u j e  
  termíny zasedání výboru zdravotního Zastupitelstva KHK na 2. pololetí 2014:  

8. září, 13. října, 24. listopadu  
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K bodu 5 
Představení nového ředitele Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s.  
.............. 
Předseda výboru zdravotního představil nového ředitele Zdravotnického holdingu 
Královéhradeckého kraje a.s. MUDr. Jiřího Skřivánka, MBA. 
 
MUDr. Skřivánek se představil a seznámil přítomné s dosavadní pracovní praxí a s důvodem 
proč se přihlásil do výběrového řízení na ředitele Zdravotnického holdingu. Uvedl, že se 
s novým pracovním prostředím seznamuje. Zhodnotil dosavadní poznatky o stavu nemocnic a 
další představy o práci v holdingu a dále stručně představil svůj záměr. 
 
V další diskusi jednotliví členové výboru pokládali otázky a diskutovali s předsedou výboru na 
tato témata: 
• jedno IČ nemocnic ZH KHK a jejich řízení 
• převod nemocnic na neziskové organizace 
• limity dané Královéhradeckým krajem 
• hospodaření nemocnic 
• provozní dotace nemocnicím 
• úhrady zdravotních pojišťoven 
• struktura výkonných orgánů nemocnic, zdravotnického holdingu a jejich odměňování 
• princip objednávání lékařské péče  
• dostupnost zdravotní péče 
• nastavení parametrů spolupráce nemocnic a zpracování analýz 
 
Diskuse se účastnili: MUDr. Trpák, MUDr. Veselý, Ing. Záleský, MUDr. Plzák, MUDr. Fink,  

PharmDr. Třešňáková 
 
 
K bodu 6 
Návrh Smlouvy o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za 
plnění závazku veřejné služby - Horská služba, o.p.s.  
 
S návrhem smlouvy seznámila Ing. Bášová a informace doplnila PharmDr. Třešňáková. 
 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje usnesením č. ZK/188/2013 schválilo Plán pokrytí 
území Královéhradeckého kraje výjezdovými základnami Zdravotnické záchranné služby 
Královéhradeckého kraje a vzalo na vědomí Dohodu o plánované pomoci na vyžádání 
uzavřenou mezi Zdravotnickou záchrannou službou Královéhradeckého kraje a Horskou službou 
ČR v souladu s ustanovením § 5 odst.3) zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné 
službě. Pokud by tato smlouva nebyla podepsána, bylo by nutné doplnit systém ZZS KHK o 
nejméně tři posádky rychlé zdravotnické pomoci s umístěním ve Špindlerově Mlýně, Peci pod 
Sněžkou a Deštném v Orlických horách se vstupními náklady cca 4,0 mil. Kč na jednu posádku a 
nutností provozní dotace ze strany zřizovatele ve výši 3,5 mil. Kč na jednu posádku ročně. 
V roce 2013 z výše popsaného důvodu a v souladu s dikcí zákona č. 374/2011 Sb., a na základě 
materiálů předložených HS ČR po konzultaci se ZZS KHK byla uzavřena Smlouva o závazku 
veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby a 
stanovena vyrovnávací platba za poskytování veřejné služby na zajištění poskytování první 
pomoci a zajišťování transportu nemocných a raněných v horských oblastech Královéhradeckého 
kraje v roce 2013 maximálně do výše 1.769.841,- Kč, z toho neinvestiční výdaje ve výši  
1.095.081,- Kč a investiční výdaje 674.760,- Kč. Neinvestiční výdaje HS ČR čerpala ve výši 
982.555,58 Kč, investiční výdaje byly čerpány ve výši 559.185,81 Kč. 
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V rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2014 jsou pro HS ČR alokovány finanční prostředky 
ve výši 1.090,5 tis. Kč. Ředitel HS ČR požádal na rok 2014 o poskytnutí finanční podpory na 
dovybavení základním zdravotnickým materiálem, obvazovým materiálem, na školení a úhradu 
části provozních výdajů souvisejících s poskytováním odborné první pomoci jen ve výši 
438 756,- Kč.  
Pro rok 2014  je navrženo mezi Královéhradeckým krajem a Horskou službou ČR:  
1) deklarovat, že zajištění poskytování první pomoci a zajišťování transportu nemocných a 

raněných v horských oblastech Královéhradeckého kraje Horskou službou, o.p.s., je 
veřejnou službou 

2) uzavřít Smlouvu o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za 
plnění závazku veřejné služby mezi Královéhradeckým krajem a Horskou službou, o.p.s. 
(Příloha č. 2) 

3) stanovit vyrovnávací platbu za poskytování veřejné služby na zajištění poskytování první 
pomoci a zajišťování transportu nemocných a raněných v horských oblastech 
Královéhradeckého kraje v roce 2014 maximálně do výše 438.756,- Kč 

 
Uzavření smlouvy má dopad do rozpočtu Královéhradeckého kraje podstatný, ale nižší než 
zřízení 3 nových posádek RZP v rámci ZZS KHK a roční náklady na  provoz  každé posádky. 
Finanční prostředky na závazek veřejné služby jsou alokovány v rozpočtu Královéhradeckého 
kraje, kapitola 15 – zdravotnictví na rok 2014. 
 
Diskuse: MUDr. Fink – dotaz ke zřizovateli Horské služby  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 
Pro  - 9  
Proti  - 0  
Zdržel se - 0  
 
USNESENÍ 12/64/2014/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  schválit Smlouvu o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací 

platby za plnění závazku veřejné služby - Horská služba, o.p.s. dle návrhu 
 
 
 K bodu 7 
Žádost ON Náchod a.s. o náhradu nákladů za plnění závazku veřejné služby z minulých let  
 
Se žádostí seznámila PharmDr. Třešňáková 
 
Ředitel společnosti Oblastní nemocnice Náchod a.s. (i za Oblastní nemocnici Rychnov nad 
Kněžnou a.s., která zanikla fúzí k 1.1.2013) požádal Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje o 
náhradu nákladů za plnění závazku veřejné služby z minulých let, kdy výše vyrovnávací platby 
ze strany Královéhradeckého kraje byla nižší, než náklady vynaložené v souvislosti s plněním 
závazku veřejné služby. 
Již od roku 2010 uzavírá Královéhradecký kraj s Oblastní nemocnicí Náchod a.s. Smlouvu o 
závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné 
služby. Na základě této smlouvy poskytuje Oblastní nemocnice Náchod a.s. veřejnou službu 
spočívající v provozování ztrátových oborů, jejichž zachování je sice neekonomické, avšak 
z pohledu dostupnosti zdravotní péče je v zájmu Královéhradeckého kraje. Za poskytování 
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veřejné služby je Oblastní nemocnici Náchod a.s. poskytována vyrovnávací platba, jejíž výši 
určuje zastupitelstvo kraje samostatným usnesením.  
Ředitel společnosti poukazuje ve své žádosti na skutečnost, že Oblastní nemocnice Náchod a.s. 
poskytovala v minulých letech v určitých oborech zdravotní péči, kdy úhrada za její poskytování 
nepokryla nezbytné náklady vynaložené na činnost nasmlouvaných oborů a z tohoto důvodu 
požádal o částečné vyrovnání rozdílu mezi náklady za plnění závazku veřejné služby Oblastní 
nemocnicí Náchod a.s. a Oblastní nemocnicí Rychnov nad Kněžnou a.s.  
Odbor zdravotnictví Královéhradeckého kraje na základě výše uvedené žádosti provedl 
mimořádnou předběžnou veřejnosprávní kontrolu vykazovaných výsledků hospodaření 
nasmlouvaných oborů za roky 2010 – 2011.  Kontrolní pracovníci prověřovali soulad vyúčtování 
a skutečnosti, vyžádali si namátkově hospodaření jednotlivých oddělení provozovaných v rámci 
služby pro spádové území  Náchodska a Rychnovska v roce 2010 a v roce 2011 a to porovnáním 
vyúčtování vyrovnávací platby zaslaného za roky 2010 a 2011 se sestavami obratových účtů (tj. 
výstupy z účetnictví daných účetních jednotek). 
Kontrolní orgán zjistil: 
u Oblastní nemocnice Náchod a.s. celkem v r. 2010 a 2011 vykázané náklady na závazek veřejné 
služby činily 876.610.766,87 Kč, výnosy včetně poskytnuté vyrovnávací platby 809.476.544,16 
Kč, ztráta za závazek veřejné služby -67.134.212,71 Kč, 
u Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou a.s. v letech 2010 a 2011 vykázané náklady na 
závazek veřejné služby byly ve výši 452.252.025,41 Kč, výnosy včetně poskytnuté 
vyrovnávacím platby 422.743.598,26 Kč, ztráta za závazek veřejné služby za roky 2010-2011 
činila -29.508.427,15 Kč. 
V důsledku pouze částečné úhrady služeb poskytovaných v nemocnicích v rámci závazku 
veřejné služby vykazují nemocnice v rozvaze k 31. 12. 2011 kumulovanou ztrátu minulých let ve 
výši 95.564 tis. Kč. (ON Náchod) a ve výši 62.775 tis. Kč (ON Rychnov). 
Kontrolní orgán tak u namátkově vybraných služeb provozovaných v rámci závazku veřejné 
služby nezjistil, že by vykazované náklady ve vyúčtování byly vyšší než skutečnost a zároveň 
nezjistil, že by výnosy vykazované ve vyúčtování byly nižší než skutečnost a to znamená, že 
nemocnice neoprávněně nezvýšily svůj nárok vůči rozpočtu Královéhradeckého kraje.  
Kontrolní orgán konstatuje, že nebyly zjištěny žádné důvody, které by bránily ze strany 
Královéhradeckého kraje částečnému vyrovnání rozdílu mezi náklady za plnění závazku veřejné 
služby Oblastní nemocnici Náchod a.s., tj. částečnému vyrovnání ztráty ve výši 50.000,0 tis. Kč. 
Mimořádná vyrovnávací platba ve výši 50.000,0 tis. Kč je deponována v rozpočtu 
Královéhradeckého kraje na rok 2014 v kapitole 15 – zdravotnictví. 
 
Diskuse: 
MUDr. Trpák – vyjádřil názor, že prostředky do zdravotnictví by měly plynout rovnoměrně a  

    neměla by být podporována jenom jedna nemocnice 
 
Další diskuse probíhala v těchto oblastech: 

• Ppřidělování dotací  krajským nemocnicím v minulých letech,  
• poměr kumulované ztráty jednotlivých nemocnic a její rozvaha,  
• plnění závazků nemocnic, úhrada ztrát z minulých let,  
• ekonomická situace a hospodaření jednotlivých nemocnic, 
• náklady na lůžka v jednotlivých nemocnicích a jejich srovnatelnost, 
• náklady na 1,- Kč výkonů a její  srovnatelnost dle nemocnic, 
• možnost snížení základního kapitálu a jeho důsledky, 
• vykazovaní pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, 
• způsob hospodaření jednotlivých nemocnic a potřebnost systémových opatření v dalších 

letech, 
• předkládání ekonomických podkladů nemocnic a zdravotnického holdingu výboru 

zdravotnímu. 
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Diskuse se účastnili: 
MUDr. Trpák, MUDr. Veselý, MUDr. Fink, PharmDr. Třešňáková, Mgr. Baše, MUDr. Plzák, 
MUDr. Voborník, p. Řezníčková, p. Fialová, Ing. Janeček 
 

MUDr. Fink odchod 15.30hod 
p. Fialová odchod 16.00 hod 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 
Pro  - 4  
Proti  - 3  
Zdržel se - 0  
 
USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO. 
 
 
 K bodu 8 
Návrh na schválení změny rozpočtu Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje 
– odvětví zdravotnictví, pro rok 2014  
 
S návrhem seznámila PharmDr. Třešňáková 
Zdrojem financování jsou finanční úspory dosažené při výběrových řízeních nebo dodatečná 
minimalizace a rozdělení finanční rezervy  
 
Oblastní nemocnice Jičín a.s.   
Předkládán návrh na změny rozpočtu na akce již dříve schválené: 
• Oprava kanalizace I. a II. etapa. Snížení nákladů na realizaci po výběrovém řízení o 1,0 tis. 

Kč.  
Předkládán návrh na zařazení akce: 
• Přeložka hlavního vodovodu, rozpočtové náklady 226,0 tis. Kč.  
• Kotelna interny nemocnice Nový Bydžov – HAVÁRIE 1 ks kotle, rozpočtové náklady 

1.200,00 tis. Kč.    
 
Oblastní nemocnice Náchod a.s.  
Předkládán návrh na změny rozpočtu na akce již dříve schválené: 
• II. Etapa Generelu ON Náchod a. s.. Snížení nákladů na realizaci přípravných akcí v rámci 

akce „Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod“ o 2.247,9 tis. Kč (akce bude 
dále financována z kapitoly 21).  

• Finanční příspěvek na nákup laboratorního nábytku pro oddělení mikrobiologie. Snížení 
nákladů o 449,3 tis. Kč, akce byla realizována z vlastních zdrojů nemocnice.  

• Finanční příspěvek na nákup kardiologické sondy pro inter.odd. Snížení nákladů o 450,0 tis. 
Kč, akce bude realizována z jiných zdrojů.  

• Dodávka a montáž klimatizace na OKB, Náchod.  Snížení nákladů o 220,0 tis. Kč, 
financováni akce bude zajištěno darem.  

• Rekonstrukce sociálních prostor pro lékařský pokoj ve 3.N.P. a zhotovení vstupního katru v 
Horní nemocnici, změna  názvu akce na: Rekonstrukce sociálních prostor pro lékařský pokoj 
ve 3.N.P., zhotovení vstupního katru, dodávka a montáž části krytiny nad vstupem do 
objektu - Horní nemocnice.  

• Výměna hlavních vstupních dveří do objektu Horní nemocnice - 3 vstupy, výměna vstupních 
dveří do spojovacího krčku dialýzy, dodávka a montáž části krytiny nad vstupem do objektu, 
změna názvu akce na: Výměna hlavních vstupních dveří do objektu Horní nemocnice - 3 
vstupy, výměna vstupních dveří do spojovacího krčku dialýzy.   
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Předkládán návrh na zařazení akce: 
• Výměna oken v 2. NP nemocnice v Broumově, rozpočtové náklady 1.150,0 tis. Kč.  
• Výměna 4 ks oken na oddělení ortopedie, rozpočtové náklady 55,0 tis. Kč.  
• Klimatizace serverovny – Horní nemocnice, rozpočtové náklady 55,0 tis. Kč.  
 
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou / org.č.94/ 
Předkládán návrh na změny rozpočtu na akce již dříve schválené: 
• Zhotovení rozvodů vzduchu a příslušenství pro operační sály chirurgie a ortopedie vč. PD. 

Snížení nákladů o 413,0 tis. Kč (bude použito na akci ZD/14/407), bylo zjištěno, že je nutné 
provést ještě další změny a úpravy na elektroinstalaci, která bezprostředně souvisí s realizací 
rozvodů vzduchu, tyto požadavky budou teprve naprojektovány a určí konečný finanční 
požadavek na akci. Není tedy nutné finanční prostředky alokovat v takové výši a konečná 
výše potřeby finančních prostředků bude řešena po zpracování kompletní projektové 
dokumentace.  

•       Odstranění závad v rozvodu mediciálních plynů - viz. revizní zpráva, navýšení    
   rozpočtových nákladů o 413,0 tis. Kč, podklady pro rozpočet vycházely z  rozsahu a    
   cenové úrovně 10/2013.   Předpokládá se snížení těchto nákladů na realizaci akce po     
   výběrovém řízení na dodavatele, ale dle Směrnice č. 3 a platných legislativních zákonů,     
   musí být při vypsání výběrového řízení akce finančně pokryta.    

•      Oprava kanalizační šachty u budovy ARO, změna  názvu akce na: Oprava kanalizační    
   šachty u budovy ARO a kanalizace v areálu nemocnice.   

Předkládán návrh na zařazení akce: 
• Šokový zmrazovač stravy, finanční příspěvek, rozpočtové náklady 100,0 tis. Kč.  
 
Oblastní nemocnice Trutnov a.s.  
Předkládán návrh na zařazení akce: 
• Oprava výtahu – objekt stravovacího provozu, rozpočtové náklady 800,0 tis. Kč. Jedná se o 

odstranění revizních závad.  
 
Městská nemocnice, a.s.,  Dvůr Králové nad Labem  
Předkládán návrh na změny rozpočtu na akce již dříve schválené: 
• Kompresorová stanice s vyvíječem kyslíku, navýšení akce o 1.100,0 tis. Kč.  Finanční 

požadavek na akci je dle rozpočtu zpracované projektové dokumentace. Předpokládá se 
snížení těchto nákladů na realizaci akce po výběrovém řízení na dodavatele, ale dle Směrnice 
č. 3 a platných legislativních zákonů, musí být při vypsání výběrového řízení akce finančně 
pokryta.  

Předkládán návrh na zařazení akce: 
• Úprava podkroví v hlavní budově, rozpočtové náklady 300,0 tis. Kč. Jedná se zázemí pro 

sálové sestry, požadavek od auditu hygieny.  
 
Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov  
Předkládán návrh na zařazení  akce: 
• Budova č. p. 36 Pec pod Sněžkou (Salomon) – rekonstrukce sociálních zařízení  - finanční 

příspěvek, rozpočtové náklady 1.000,0 tis. Kč.  
 
Bez diskuse 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
Pro  - 7  
Proti  - 0  
Zdržel se - 0  
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USNESENÍ 12/65/2014/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  schválit změnu rozpočtu Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje   

odvětví zdravotnictví, pro rok 2014 dle návrhu 
 
        MUDr. Plzák – odchod 16.15 hod 

 (výbor není usnášeníschopný) 
        
K bodu 9 
Různé  
 
MUDr. Voborník – dotaz k dalšímu postupu Generelu Oblastní nemocnice Náchod a.s. 
 
Odpovídali a diskustovali:  
PharmDr. Třešňáková, p. Hrádek, MUDr. Veselý, MUDr. Plzák, MUDr. Veselý, 
 
MUDr. Trpák  navrhl zabývat se tímto tématem na příštím jednání výboru. 
 
 
 K bodu 10 
Závěr  
Vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu a nebyly ani další příspěvky do 
diskuse, předseda poděkoval členům výboru zdravotního a přítomným hostům za účast na 
jednání výboru a v 16.10 hodin bylo jednání ukončeno.  

 
Příští jednání výboru se koná 8. 9. 2014 

 
 

  
 
 

 

 
 
 
Zapsala: Nováková Soňa 

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 


