
USNESENÍ 
 
z  11. zasedání Zastupitelstva m ěsta Olomouce, konaného dne 15. 6.2000  
 

I. 
 

Kontrola usnesení  
A)  Rozpočtové zm ěny roku  2000  
Zastupitelstvo města Olomouce  
 
1.  bere na v ědomí            
předloženou důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2000 
 
 
B)  Úprava schváleného návrhu rozpo čtu m ěsta Olomouce na rok 2000 –  
zajišt ění vazby na globální dotaci ze státního rozpo čtu  
Zastupitelstvo města Olomouce  
 
1.  bere na v ědomí            
úpravu schváleného návrhu rozpočtu města Olomouce na rok 2000 – zajištění vazby 
na globální dotaci ze státního rozpočtu – dle důvodové zprávy 

 
2.  schvaluje            
úpravu schváleného návrhu rozpočtu města Olomouce na rok 2000 – zajištění vazby 
na globální dotaci ze státního rozpočtu 
 
 
C)  Další informace z kontroly usnesení  
Zastupitelstvo města Olomouce  
 
1.  bere na v ědomí            
informace  z kontroly usnesení  

 
 

II. 
 

A) Manipulace s majetkem m ěsta Olomouce  
Zastupitelstvo města Olomouce  
 
1.  schvaluje            
předložený návrh na odprodej nemovitostí ve vlastnictví Města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod 1, 8, 10, 11, 12, 18, 25, 31, 32, 33, 35, 40, 41, 42 
 
2. nevyhovuje    
žádostem o odprodej nemovitostí v majetku Města Olomouce dle důvodové zprávy 
bod 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19, 20, 22,  33, 42 
 
3. schvaluje   
předložený návrh na uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách na nemovitosti 
v majetku Města Olomouce dle důvodové zprávy bod 7, 9, 13 
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4. vypouští    
ze seznamu domů určených k ponechání v majetku  města schválených ZMO dne 
16. 3. 2000 část objektu Barvířská č. 1 dle důvodové  zprávy bod  9 
 
5. nevyhovuje   
žádosti společnosti DGL,s.r.o.,  o revokaci části usnesení ZMO ze dne  6. 5. 1999 
čís. spis. seznamu 7 bod 46 ve  věci výše kupní ceny  8. 000. 000,- Kč  za odprodej 
objektu  č. p. 80  s pozemkem parc. č. 105 zast. pl. o výměře 1 620   m 2  v  k.ú. 
Klášterní Hradisko -  Sokolovská   č. 4 (dříve dům „Družby) dle důvod. zprávy bod 14  

 
6. nevyhovuje   
žádostem o výkup pozemků do vlastnictví Města Olomouce dle důvodové zprávy  
bod 15, 23 
 
7. nevyhovuje   
žádostem o směnu pozemků dle důvodové zprávy bod 16, 21 
 
8. schvaluje   
předložený návrh na směnu nemovitostí dle důvodové zprávy bod 17, 24, 26 
 
9. revokuje : 
     a)  část usnesení  ZMO ze dne 16. 3. 2000 čís. spis. seznamu 3 bod 48 ve věci 

výše kupní ceny za odprodej  pozemků parc. č. 698/1 lesní půda o výměře 57 
m2 a parc. č. 698/2 lesní půda o výměře 269 m2, vše v k.ú. Lošov  manželům 
Marii a Miroslavu Berkovým a schvaluje  novou kupní cenu ve výši 48. 167,- 
Kč dle důvodové zprávy bod 27 

 
      b)  část usnesení ZMO ze dne 16. 3. 2000, čís. spis. seznamu 3, bod 54) ve věci 

výše kupní ceny za odprodej části pozemku parc. č.  752 ost. pl. o výměře 34 
m2 v k.ú. Radíkov manželům Jindřichu a Heleně Večeřovým a kupní cenu 
snižuje o 50 %, tj. na výši 11. 819, 50 Kč dle důvodové zprávy bod 28 

   
10.  schvaluje   
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemku parc. č. 449/8  
ost. pl. o výměře 90 m2 s panem Vladimírem Čechem v k.ú. Hejčín za kupní cenu ve 
výši 300,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 29 

 
11.  schvaluje   
předložený návrh na bezúplatný převod nemovitostí do majetku Města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod 30, 34 
 
12.  schvaluje   
předložený návrh na výkup nemovitostí do majetku Města Olomouce  dle důvodové 
zprávy bod 37, 38  
 
13.  nevyhovuje    
žádosti  o revokaci  části usnesení ZMO ze dne 16. 3. 2000, čís. spis. seznamu 3, 
bod 55 ve věci výše kupní ceny  za odprodej části pozemku parc. č. 1045/21 ost. pl. 
o výměře 18 m2 v k.ú. Černovír manželům Martinovi a Haně Smékalovým dle 
důvodové zprávy bod 44 
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14.  nevyhovuje   
žádosti o revokaci části usnesení ZMO ze dne 16. 3.2000, čís. spis. seznamu 3, bod  
19 ve věci výše kupní ceny za odprodej částí pozemků   parc. č. 150/12 ost. pl. o  
výměře 62 m2 a části parc. č.  599/1 ost.pl o  výměře 10 m2, vše v k.ú. Neředín 
manželům Ing. Bohuslavu a Růženě Fojtů dle důvodové zprávy  bod 43  
 
15.  schvaluje   
splátkový kalendář kupní ceny části pozemku parc. č. 150/12 ost. pl. o výměře 62 m2 
a části parc. č.  599/1 ost.pl o  výměře 10 m2, vše v k.ú. Neředín manželům Ing. 
Bohuslavu a Růženě Fojtů s tím, že kupní cena bude uhrazena do 5-ti let dle 
důvodové zprávy bod 43    
 
16.  schvaluje   
„Dohodu Města Olomouce a Obce Bystrovany o změně katastrálních hranic“ dle 
důvodové zprávy bod 39 
 
17.  revokuje    
své usnesení ze dne 16. 3. 2000, čís. spis. seznamu 3 ve věci uzavření smlouvy o 
budoucí směnné smlouvě mezi Městem Olomouc a Matthiasem Birknerem a 
schvaluje  uzavření budoucí kupní smlouvy mezi Městem Olomouc a společností 
MATTHIAS BIRKNER s. r. o. a budoucí kupní smlouvy mezi Matthiasem Birknerem a 
Městem Olomouc dle důvodové zprávy bod 45 
 
18.  schvaluje    
předložený návrh na odprodej nemovitostí ve vlastnictví Města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod 49, 51 
 
19. nevyhovuje   
žádostem o odprodej nemovitostí v majetku Města Olomouce dle  důvodové zprávy 
bod 46, 47, 48, 49 
 
20. schvaluje  
uzavření smlouvy o budoucí směnné smlouvě na část pozemku parc. č. 72/1 st. pl. o 
výměře 10 m2 ve vlastnictví paní Blanky Kantorové za část pozemku parc. č. 
1045/25 ost. pl. o výměře 10 m2 ve vlastnictví Města Olomouce s paní Blankou 
Kantorovou a uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 
72/1 st. pl. o výměře 20 m2 s paní Blankou Kantorovou při kupní ceně ve výši 600,- 
Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 50 
 
21. schvaluje   
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 678/21 o 
výměře 60,69 m2 a část pozemku parc. č. 678/4 o výměře 45,15 m2, vše orná půda 
s Janem a Ivetou Dolejšovými při kupní ceně ve výši 484,- Kč/m2 a na  část pozemku 
parc. č. 678/5 orná půda o  výměře 52 m2, vše v k.ú. Holice s panem Ing. Zemánkem 
při kupní ceně ve výši  484,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 52  
 
22. schvaluje   
předložený návrh na směnu nemovitostí dle důvodové zprávy bod 53, 54 
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23. schvaluje   
předkupní právo na část pozemku parc. č. 29 st. pl. a 81 zahrada v k.ú. Povel paní   
Ludmile Dvořákové a Petře Bušinové  dle důvodové zprávy bod 53 
 
24. nevyhovuje   
žádostem o revokaci usnesení ZMO resp. části usnesení  ZMO dle důvodové zprávy  
bod 55, 58, 59 
 
25. revokuje   
a) část usnesení ZMO ze dne 16. 12. 1999, čís. spis. seznamu 3a, bod 55 ve věci 

výše kupní ceny za odprodej části pozemku parc. č. 105/60 ost.pl. o výměře 136 
m2 v k.ú. Lazce panu Oldřichu Šmoldasovi a schvaluje novou kupní cenu ve výši 

      100,- Kč/m2, tj. 13 600,- Kč dle důvodové zprávy bod 56 
 
b) část usnesení zastupitelstva města ze dne 16. 12. 1999 čís. spis. seznamu 3a 

bod 30 ve věci  výše kupní ceny za odprodej části pozemku parc. č. 800/2 ost. pl. 
o výměře  21 m2 v k.ú. Nová Ulice panu Bedřichu Snášelovi  a schvaluje  novou 
kupní cenu ve  výši 9 621,- Kč dle důvodové  zprávy bod 57 

 
26. nevyhovuje   
žádosti manželů Miroslava a Jany Švihálkových o výkup pozemku parc. č. 324/5  
ost. pl.  o výměře 323 m2 v k.ú. Hejčín dle důvodové zprávy bod 59 
 
27.  schvaluje   
změnu subjektů na straně budoucích kupujících nemovitostí v majetku Města  
Olomouce dle důvodové zprávy bod  60, 61 
 
28.  schvaluje   
úplatné nabytí pozemku parc. č. 104/1 st. pl. o výměře 236 m2 v k.ú. Černovír ve 
vlastnictví pana Antonína Kreminy do vlastnictví Města Olomouce za kupní cenu ve 
výši 141.600,- Kč dle důvodové zprávy bod 36 

 
 

B) Prominutí pohledávek  
Zastupitelstvo města Olomouce  
 
1.  schvaluje            
prominutí pohledávek dle důvodové zprávy bod 1 – 5 
 
 
C) Majetkoprávní záležitosti – Olomouc- p řednádraží, pozemky ČD 
Zastupitelstvo města Olomouce  
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí            
s nabytím částí pozemku p.č. 804/3 v k.ú. Hodolany dle důvodové zprávy do 
vlastnictví města Olomouce 
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D) Tunel pod Červenohorským sedlem – zám ěr vzniku akciové spole čnosti  
Zastupitelstvo města Olomouce  
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
vytvoření pracovní skupiny na posouzení záměru vstupu města Olomouce do 
společnosti CS Tunel, a.s. ve složení: 
- MVDr. Petr Procházka 
- Mgr.  Helena Richterová 
- MUDr. Pavel  Andrš 
- ing. Miroslav Marek 
- ing. Petr Opletal 
- Mgr. Svatopluk Ščudlík 
 
3. ukládá   pracovní skupině           
předložit výsledek posouzení na nejbližším jednání Zastupitelstva města Olomouce   
 
 
 

III. 
 

A) Majetkoprávní záležitosti – prodej dom ů 
Zastupitelstvo města Olomouce  
 
1.  revokuje            
část svého usnesení ze dne 6.5.1999 a schvaluje  nové kupní ceny dle důvodové 
zprávy bod č. 1 
 
2. revokuje            
část svého usnesení ze dne 6.5.1999 a schvaluje  nové kupní ceny dle důvodové 
zprávy bod č. 2 
 
3. revokuje            
část svého usnesení ze dne 29.10.1998 a schvaluje  prodej části domu (dříve 
místnost skladu) do podílového spoluvlastnictví vlastníků domu Mozartova 33 dle 
důvodové zprávy bod č. 3 
 
4. schvaluje 
prodej domu do podílového spoluvlastnictví nájemníků domu Dolní nám. 36 dle 
důvodové zprávy bod č. 4 
 
5. schvaluje 
prodej domu Dolní nám. 21 Mgr. Pavlové dle důvodové zprávy bod č. 5 
 
6. schvaluje 
prodej domu Wellnerova 15 do podílového spoluvlastnictví dle důvodové zprávy bod 
č. 6 
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7. nevyhovuje 
žádosti manželů Gajových dle důvodové zprávy bod č. 8 
 
8. nevyhovuje 
žádosti pí Rokytové dle důvodové zprávy bod č. 9 
 
9.  nevyhovuje 
žádosti manželů  Jurnikových dle důvodové zprávy bod č. 10 
 
10. schvaluje 
prodej domů po bytových jednotkách dle důvodové zprávy bod č. 11 
 
11. doporu čuje            
obeslat nájemníky s cenovou nabídkou na prodej nemovitosti  do podílového 
spoluvlastnictví  dle upravené  důvodové zprávy bod č. 12 
 
12. nevyhovuje  
žádosti dle důvodové zprávy bod č. 13 
 
13. schvaluje 
prodej zbývající části domu Dolní nám. 19 manželům Kočím a schvaluje  snížení 
kupní ceny dle důvodové zprávy bod č. 14 
 
14. schvaluje 
nové kupující dle důvodové zprávy bod č. 15 
 
15. schvaluje 
úhradu dlužné částky 435 000,- Kč ve splátkách na dobu 5 let s tím, že do maximální 
výše 200 000,- Kč mohou být splátky realizovány formou zakázek pro město 
Olomouc dle upravené důvodové zprávy bod č. 16 
 
 
 
B) Majetkoprávní záležitosti – prodej dom ů (dodatek)  
Zastupitelstvo města Olomouce  
 
1. schvaluje   
prodej domu po jednotkách dle důvodové zprávy bod č. 1 
 
2. schvaluje   
nové kupující dle důvodové zprávy bod č. 2 
 
3. schvaluje  
splácení II.poloviny kupní ceny za ideální podíl domu dle důvodové zprávy  bod č. 3 
 
4. revokuje   
část svého usnesení ze dne 16.12.1999 a schvaluje novou kupní cenu dle  
důvodové zprávy bod č. 4 
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5. schvaluje  
prodej pozemku parc. č. 645 dle důvodové zprávy bod č. 5 
 
6. revokuje   
část svého usnesení ze dne 18.12.1997 a  schvaluje  nové kupní ceny dle důvodové  
zprávy bod č. 6 
 
7. schvaluje  
prodej dvorního traktu domu Slovenská 4  MUDr. Mgr.Ivanu Langrovi dle důvodové 
zprávy bod č. 7 
 
8. revokuje  
část svého usnesení ze dne  16.12.1999 a  schvaluje nové kupní ceny  dle  
důvodové zprávy bod č. 8 
 
9. revokuje  
část svého usnesení ze dne  30.9.1999 a  schvaluje nové kupní ceny dle důvodové 
zprávy bod č. 9 
 
 
C) Vyhláška o p řevodu n ěkterých nemovitostí z majetku m ěsta Olomouce  
Zastupitelstvo města Olomouce  
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje            
upravenou vyhlášku o převodu některých nemovitostí z majetku města Olomouce 
dle důvodové zprávy 

 
 

D) Majetkoprávní záležitosti – prodej dom ů (bod  4 c/ programu ) 
Zastupitelstvo města Olomouce  
 
1. schvaluje 
záměr prodeje domu po bytových jednotkách dle důvodové zprávy bod č. 1 
 
2. schvaluje 
pozastavení prodeje domu tř. Spojenců 14 dle důvodové zprávy bod č. 2 

 
 
 

IV. 
 

Povod ňový fond oprav bydlení  
Zastupitelstvo města Olomouce  
 
1. bere na v ědomí  
předloženou  důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
poskytnutí půjček dle důvodové zprávy 
 
 
 

V. 
 

Fond rozvoje bydlení m ěsta Olomouce  
Zastupitelstvo města Olomouce  
 
1. bere na v ědomí  
předloženou  důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí úvěrů  dle důvodové zprávy 
 
 
 

VI. 
 

Výsledek hospoda ření města Olomouce v roce 1999  
Zastupitelstvo města Olomouce  
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu, týkající se výsledku hospodaření města Olomouce v roce 1999 
 
2. schvaluje 
a) výsledek hospodaření města Olomouce v roce 1999 dle předložené  
      důvodové zprávy 
b)  finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 1999 
c)  výrok auditora dle auditorské  zprávy 
 
 

VII. 
 

Fond bytové výstavby  
Zastupitelstvo města Olomouce  
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
upravenou obecně závaznou Vyhlášku o zřízení fondu bytové výstavby 
 
3. žádá 
poslanecké kluby o nominaci po jednom členu do komise Fondu bytové výstavby 
 
4. ukládá   Radě města Olomouce 
jmenovat komisi Fondu bytové výstavby 
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VIII. 
 

Novelizace vyhlášky č. 19/1998 o místních poplatcích na území m ěsta 
Olomouce  
Zastupitelstvo města Olomouce  
 
1. schvaluje 
vyhlášku č.  4/2000, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 19/1998 o místních 
poplatcích na území města Olomouce 
 
 
 

IX. 
 

Ceny m ěsta Olomouce  
Zastupitelstvo města Olomouce  
 
uděluje 
Cenu města Olomouce za rok 1999 následujícím osobnostem: 
 
1. Macháček Jaroslav, prof. PhDr., Csc.  *15.11.1929:  za celoživotní dílo 

v oblasti společenské vědy – jazykověda 
 
2. Nohejl Jaromír  *24.9.1925: šéfdirigent Moravské filharmonie – za celoživotní 

uměleckou činnost v oblasti hudby 
 
3. Nožíř Otakar *12.3.1917: fotbalista Slávie 1936-1947 a tenista; 

Nožířová Ji řina *19.4.1920: házenkářka, zasloužilá mistryně sportu 
- za celoživotní činnost v oblasti sportu 
 

4. Spáčil Vladimír, PhDr.  *4.10.1935: za celoživotní dílo v oblasti 
společenské vědy - historiografie 

 
5. Štreit Jind řich  *5.9.1946: v oblasti výtvarné umění 
 
6. Vejdovský Václav, prof. MUDr. DrSc.  *15.2.1896  +28.9.1977: přednosta 

oční kliniky a děkan LF UP – za celoživotní dílo v oblasti přírodní vědy - lékařství 
in memoriam 

 
 

X. 
 

Právní subjektivita základních škol  
Zastupitelstvo města Olomouce  
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
udělení právní subjektivity základním školám dle důvodové zprávy 



 10

 
3. ukládá     PaedDr. Pilátovi, náměstkovi primátora 
realizovat přijaté usnesení 
 
 

XI. 
 

Mateřská škola Olomouc, Nezvalova 2  
Zastupitelstvo města Olomouce  
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
ukončení provozu Mateřské školy Olomouc, Nezvalova 2 dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá     PaedDr. Pilátovi, náměstkovi primátora 
zajistit ukončení provozu Mateřské školy Olomouc, Nezvalova 2 dle důvodové zprávy 
 
 

XII. 
 

Návrh Zadání zm ěny ÚPnSÚ Olomouc č. IV/1999 
Zastupitelstvo města Olomouce  
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu, vč. přílohy č. 2 , s upraveným doplněním 
 
2. schvaluje 
návrh Zadání změny ÚPnSÚ Olomouc č. IV/1999 v rozsahu upravené přílohy  č. 1 
k důvodové zprávě v souladu s ustanovením § 36, odst.  1, písmena n zákona č. 
367/1990 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů a  v souladu s ustanovením § 
20, odst. 7  zák. č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (Stavebního 
zákona) ve znění pozdějších předpisů 
 
3. ukládá     ing. Czmerovi, náměstkovi primátora 
pokračovat v pořizování změny ÚPnSÚ Olomouc č. IV/1999 dle bodu 2 usnesení 
 
 
 

XIII. 
 
Vyhláška, kterou se m ění vyhláška č. 20/1996 o Městské policii Olomouc  
Zastupitelstvo města Olomouce  
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
vyhlášku č. 5/2000 , kterou se mění vyhláška č. 20/1996 o Městské policii Olomouc 
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XIV. 

 
Žádost Olomouckých kin, s.r.o.,  o poskytnutí bezúr očné  půjčky na nákup 
kinok řesel  
Zastupitelstvo města Olomouce  
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 2,500 000,- Kč  s.r.o. Olomoucká kina, se sídlem 
v Olomouci, Sokolská 25 na nákup kinokřesel pro kino Metropol 
 
3. ukládá   Radě města Olomouce 
a) zařadit částku 2,500 000,-  Kč do soupisu nekrytých požadavků na rozpočet města 
Olomouce 
T: 20.6.2000 
 
b) po vytvoření zdroje uzavřít smlouvu o poskytnutí bezúročné půjčky za podmínek 
uvedených v důvodové zprávě 
 
 
 
 

XV. 
 
Založení bytových družstev  
Zastupitelstvo města Olomouce  
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
založení Bytového družstva Jižní – Olomouc   a Bytového družstva Jiráskova – 
Olomouc dle  důvodové zprávy 
 
3. ukládá   Radě města Olomouce 
schválit stanovy bytových družstev a orgány bytových družstev 
 
4. zmocňuje   náměstka primátora  ing. Pavla Horáka 
pro učinění úkonu směřujícího k založení družstev 
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XVI. 

 
Záměr výrobního investora  
Zastupitelstvo města Olomouce  
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
cenu pro výkup pozemků dle důvodové zprávy ve výši max. 18,2 mil. Kč 
 
3. doporu čuje    Radě města Olomouce 
postupovat prioritně cestou výkupu soukromých pozemků do majetku města 
Olomouce 
 
4. ukládá    ing. Horákovi, náměstkovi primátora 
dále jednat o možnosti snížení zatížení městského rozpočtu při výkupu pozemků dle 
důvodové zprávy 
 
5. ukládá    ing. Horákovi, náměstkovi primátora 
zpracovat a nejbližšímu ZMO předložit ke schválení zásady pro poskytování podpory 
investorům, kteří zajistí vznik výrobních pracovních míst v Olomouci 
 
 
  
 

XVII. 
 
Žádost D ětského centra ´90 v Olomouci-Topolanech  o poskytnu tí bezúro čné 
půjčky na výstavbu chrán ěných dílen  
Zastupitelstvo města Olomouce  
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 1 mil. Kč Dětskému centru ´90 se sídlem 
v Olomouci-Topolanech, Nedbalova 36 na výstavbu chráněných dílen dle důvodové 
zprávy 
 
3. ukládá   Radě města Olomouce 
zajistit uzavření smlouvy o poskytnutí půjčky za podmínek uvedených v důvodové 
zprávě 
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XVIII. 

 
Informace o pr ůběhu projednávání zm ěny č. III ÚPnSÚ Olomouc – Horní lán  
Zastupitelstvo města Olomouce  
 
1. bere na v ědomí  
informace o průběhu projednávání změny č. III ÚPnSÚ Olomouc-Horní lán dle 
důvodové zprávy 
 
2. souhlasí 
s doplněním pracovní skupiny pro projednávání změny č. III ÚPnSÚ  
o MUDr. Pavla  Andrše 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Martin Tesa řík         Ing. Pavel Horák 
primátor m ěsta Olomouce      nám ěstek primátora 


