
 
USNESENÍ 

 

ze 71. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 9.10.2001  
 
 

 
1 Dotace z fondu ISPA  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
zahájit práce na přípravě zadávací dokumentace způsobem dle bodu B2b) var.1 důvodové 
zprávy 
T: 23.10.2001 
O: Látal Jan, Ing., nám ěstek primátora 
 
3. schvaluje 
způsob zajištění další činnosti při získávání dotaze z fondu ISPA dle bodu Cb) důvodové 
zprávy 
 
4. ukládá 
rozpracovat postup získávání dotace z fondu ISPA dle bodů Cb) a B2b) var. 1 a předložit jej 
RMO 
T: 23.10.2001 
O: Látal Jan, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
2 Arionova kašna  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
3 Kontrola usnesení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení k termínu 9.10.2001, vč. úkolů se čtvrtletním termínem kontroly 
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2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení  dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
4 Majetkoprávní záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 371 ost. pl. o výměře 269 m2  v k.ú. Holice 
manželům Janu a Janě  Kratochvílovým dle důvodové zprávy bod II. A) 1 
 
2. úplatný pronájem části nebytových prostor - 1 m2 na vyhlídkové věži na pozemku parc. č. 
631 st. pl. v k. ú. Svatý Kopeček v areálu ZOO pro ČR - MF - Generální ředitelství cel - Celní 
ředitelství Olomouc dle důvodové zprávy bod II. B) 1. 
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. Ing. Radoslava Chytrého - ARES  o úplatný pronájem částí pozemků parc. č. 959/10 ost. 
pl. o výměře 15 m2 v k.ú. Hodolany, parc. č. 590/3 ost. pl. o výměře 15 m2 v k.ú. Nová Ulice, 
parc. č. 94/1 ost. pl. o výměře 22,5 m2 v k.ú. Olomouc - město, parc. č. 541/30 ost. pl. o 
výměře 7,5 m2 v k.ú. Povel dle důvodové zprávy bod II. B) 2. 
 
3. revokuje 
1. část usnesení RMO ze dne 25. 9. 2001 čís. spis. seznamu 4 bod II. A) 3 ve věci výše 
nájemného za úplatný pronájem části pozemků parc. č. 289/2, parc. č. 289/3, parc. č. 289/4, 
parc. č. 466, vše ost. pl.  v k. ú. Olomouc - město firmě Senia Communication s. r. o. a 
schválit nájemné ve výši 5. 000,- Kč/1 reklamní tabule /rok dle důvodové zprávy bod IV. 3. 
 
4. souhlasí 
1. se stavbou kanalizačního sběrače na pozemcích parc. č. 1115 ost. pl. o výměře 542 m2 v 
k.ú. Nová Ulice a parc. č. 1119/3 ost. pl o výměře 231 m2, parc. č. 1123/1 ost. pl. o výměře 
1390 m2, parc. č. 1123/2 ost. pl  o výměře 3051 m2, parc. č. 1125 ost. pl o výměře 1475 m2, 
parc. č. 1347 silnice o výměře 4245 m2 a parc. č. 1348 silnice o výměře 2220 m2, vše v k.ú. 
Slavonín společností TK Czech Development VI s. r. o. dle důvodové zprávy bod IV. 2 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
5 Majetkoprávní záležitosti - p řevod pozemk ů v k.ú. Nové Sady  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se záměrem převodu pozemků dle důvodové zprávy 
 
 
 



 3 

 
3. ukládá 
dopracovat předložený záměr a předložit jej RMO 
T: 4.12.2001 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
6 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
uznání faktur jako odečet  II. poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 1 str.1 
 
2. schvaluje 
odklad splátek dle důvodové zprávy bod 2 str.2 
 
3. schvaluje 
odklad splátek dle důvodové zprávy bod 3 str.2 
 
4. schvaluje 
odklad úhrady I. poloviny kupní ceny z důvodu vyřizování  a čerpání úvěru ze stavebního 
spoření  a půjček dle  důvodové zprávy bod 4 str.2 
 
5. schvaluje 
možnost proinvestování II. poloviny kupní ceny před podpisem kupní smluvy dle důvodové 
zprávy bod 5 str.2,3 
 
6. vyhovuje žádosti 
 vlastníků bytů  dle důvodové zprávy bod 6 str.3 
 
7. ukládá 
převést částky na fond oprav jednotlivých domů dle důvodové zprávy bod  6 str.3 
T: 23.10.2001 
O: ředitel Správy domovního fondu 
 
8. schvaluje 
úhradu společných nákladů dle důvodové zprávy bod 7 str.3 
 
9. ukládá 
převést částky na fond oprav jednotlivých domů dle důvodové zprávy bod 7 str.3 
T: 23.10.2001 
O: ředitel Správy domovního fondu 
 
10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
možnost proinvestování celé  II. poloviny kupní ceny v opravách domů Jiráskova 14 a 
Šubova 46 dle důvodové zprávy bod 8 str.4 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
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7 Rozpočtové zm ěny roku 2001  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2001 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2001dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2001 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
8 Nekryté požadavky na rozpo čet roku 2001  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu týkající se soupisu nekrytých požadavků 
 
2. schvaluje 
zařazení částek dle důvodové zprávy - upravené přílohy č. II. do soupisu nekrytých 
požadavků 
 
3. schvaluje 
vykrytí částek dle důvodové zprávy - upravené přílohy č. I. a II. 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
9 Rozpočtové zm ěny - žádost ZOO o zvýšení mzdového limitu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
upravenou variantu č.1 důvodové zprávy 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
10 Rozpočtové zm ěny 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
zařazení částky do soupisu nekrytých požadavků 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
 
11 Kaple „ Božského srdce Pán ě „ v Topolanech  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zařazením do soupisu nekrytých požadavků dle upravené důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
vykrytí částky dle upravené důvodové zprávy z rozpočtové rezervy 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
12 Informace z jednání BRMOL (Bezpe čnostní rada m ěsta 

Olomouce) dne 8.10.2001  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
postup zajištění informovanosti občanů dle upraveného bodu II. důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
tajemníkovi BRMOL, Ing. Zapletalovi, zajistit realizaci informování občanů dle upraveného 
bodu II. důvodové zprávy 
T: ihned 
O: vedoucí odboru ochrany 
 
4. souhlasí 
se zařazením částky 100 tis. Kč na zajištění dotisku publikace do soupisu nekrytých 
požadavků 
 
5. schvaluje 
vykrytí částky dle důvodové zprávy z rozpočtové rezervy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
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13 Protipovod ňová opat ření 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
další postup projednávání dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
realizovat postup při řešení protipovodňových opatření dle důvodové zprávy 
T: průběžně 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
14 Organiza ční záležitosti - plat vedoucího odboru dopravy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
plat vedoucímu odboru dopravy p. Ing. Hoppovi dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
 
15 Změna v komisi RMO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s uvolněním MUDr. Elišky Sovové z komise pro prodej domů z majetku města 
 
3. jmenuje 
do komise pro prodej domů z majetku města za klub Olomouc 21 paní Dagmar Maršálovou 
 
Předložil: Andrš Pavel, MUDr., člen rady města 
 
 
16 Malé projekty + dodatek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s podporou projektů dle důvodové zprávy 
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3. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle přílohy č. 2 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
17 Povolení vjezdu do p ěší zóny  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
vydání dlouhodobých povolení vjezdu do pěší zóny dle upravené přílohy č. 1 důvodové 
zprávy 
 
3. promíjí 
poplatek za povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města dle 
vyhlášky č. 19/1998 následujícímu žadateli: 
- TSMO, a.s. - žádost č. 205 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
18 Kotelny OLTERM & TD Olomouc , a. s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
využití částí objektů pro potřeby odborů dle důvodové zprávy a současně schvaluje 
ponechání zbývajících objektů v nájmu a správě společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. 
 
3. ukládá 
navrhnout další postup při přebírání částí jednotlivých objektů do správy odboru správy, 
odboru ochrany a odboru životního prostředí 
T: 6.11.2001 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
4. ukládá 
podepsat dodatek ke smlouvě se společností OLTERM & TD Olomouc, a.s.             
T: 6.11.2001 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
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19 Příspěvky na kulturu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí příspěvků dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
uzavřít smlouvy na poskytnutí příspěvků dle důvodové zprávy a v souladu s Pravidly pro 
poskytování příspěvků z rozpočtu města Olomouce 
T: 6.11.2001 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
20 Oslavy 28. října 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
program oslav 28. října dle předložené  důvodové zprávy 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
21 Soutěž krásy MISS 2002  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
převzetí záštity nad akcí MISS 2002 
 
3. schvaluje 
poskytnutí příspěvku dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
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22 Zdravotnické programy - Integra Haná - zm ěna účelu užití 
poskytnutého finan čního p říspěvku  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
změnu účelu poskytnutého finančního příspěvku 
 
3. ukládá 
informovat žadatele o přijatém usnesení 
T: 23.10.2001 
O: vedoucí sociáln ě zdravotního odboru 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
23 Výjimka z Tarifu IDOS  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
24 Informa ční systémy, intranet  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
postup dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
projednat konkretizaci postupu v pracovní skupině MIS a informovat RMO 
T: 6.11.2001 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 

Petřík Miroslav, člen rady m ěsta 
 
4. souhlasí 
s organizační změnou v odboru kancelář primátora dle bodů 2.1. a 2.2. Postupu 
 
5. ukládá 
upravit pracovní náplně dle bodu 4. Postupu 
T: 6.11.2001 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
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Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Petřík Miroslav, člen rady města 
Večeř Jan, Bc., tajemník 

 
 
25 Rozpracování usnesení z 18. zasedání ZMO, konaného  dne 

27.9.2001 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ukládá 
k bodu 3 usnesení ZMO z 27.9.2001 - Majetkoprávní záležitosti + dodatek 
- finančnímu  výboru provést kontrolu hospodaření Správy lesů města Olomouce za období 
1.1.2000 až 31.8.2001 a zprávu o jejím výsledku předložit RMO a na příštím jednání ZMO 
T: 20.11.2001 
O: Procházka Vladimír, Ing. Bc., člen rady m ěsta 
 
2. ukládá 
k bodu 3 usnesení ZMO z 27.9.2001 - Majetkoprávní záležitosti + dodatek 
- prověřit smlouvu mezi městem Olomouc a podnikatelským subjektem EURO AWK a o 
výsledcích informovat  RMO a  nejbližší ZMO 
T: 20.11.2001 
O: Petřík Miroslav, člen rady m ěsta 
 
3. bere na v ědomí 
k bodu 3 usnesení ZMO z 27.9.2001 - Majetkoprávní záležitosti + dodatek 
- že kupní cena za objekt Hynaisova 34/10 včetně pozemku parc. č. st. 1366 o výměře 1794 
m2 v k.ú. Olomouc-město  byla stanovena ve výši 20 500 000 Kč ( RMO 27.9.2001) 
 
4. ukládá 
k bodu 4 usnesení ZMO z 27.9.2001-SK Sigma Olomouc, a.s. 
- podepsat Smlouvu o podmínkách kapitálového vstupu statutárního města Olomouce do 
společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. 
T: 23.10.2001 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
5. ukládá 
k bodu 4 usnesení ZMO z 27.9.2001-SK Sigma Olomouc, a.s. 
- zastupitelům v představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti prosazovat změnu názvu 
na „ SK Olomouc“ 
T: průběžně 
O: Pilát Miroslav, PaedDr., nám ěstek primátora 
 
6. bere na v ědomí 
k bodu 4 usnesení ZMO z 27.9.2001-SK Sigma Olomouc, a.s. 
- že ZMO pověřilo primátora Ing. M. Tesaříka zastupováním akcionáře - statutárního města 
Olomouce - na valné hromadě SK Sigma Olomouc, a.s. 
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7. ukládá 
k bodu 5  usnesení ZMO z 27.9.2001 -Prodej domů + dodatek 
- ustavit pracovní skupinu ze zástupců poslaneckých klubů ZMO, občanských iniciativ a 
fyzických osob s cílem připravit společný návrh na Koncepci prodeje domů 
T: 20.11.2001 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
8. bere na v ědomí 
k bodu 6 usnesení ZMO z 27.9.2001 -VHS Olomouc, a.s. - akcie 
- že ZMO požádalo obecní zastupitelstva akcionářů Vodohospodářské společnosti Olomouc 
a.s., držících akcie na jméno, aby předložený záměr nabytí akcií Vodohospodářské 
společnosti Olomouc a.s., městem Olomouc od ostatních akcionářů společnosti, držících 
akcie na jméno projednala na svých zasedáních s přizváním zástupců města Olomouce“ 
 
9. ukládá 
k bodu 7 usnesení ZMO z 27.9.2001-Transformace Správy domovního fondu města 
Olomouce, příspěvkové organizace, do akciové společnosti 
- po projednání v pracovní skupině dopracovat stanovy, zakladatelskou listinu a smlouvu 
upravující vztah mezi statutárním městem Olomouc a akciovou společností a předložit RMO 
a na nejbližší zasedání ZMO 
T: 20.11.2001 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
 
10. ukládá 
k bodu 7 usnesení ZMO z 27.9.2001-Transformace Správy domovního fondu města 
Olomouce, příspěvkové organizace, do akciové společnosti 
- vyzvat poslanecké kluby, aby určily své zástupce do pracovní skupiny  
T: 23.10.2001 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
 
11. ukládá 
k bodu 9 usnesení ZMO z 27.9.2001-Vymezení ploch pro volný pohyb psů 
- zahrnout zvýšenou údržbu ploch dle rozšířené  přílohy č. 1 vyhlášky č. 2/2001 do smlouvy o 
zajištění veřejně prospěšných služeb ve městě Olomouci 
T: 23.10.2001 
O: Petřík Miroslav, člen rady m ěsta 
 
12. ukládá 
k bodu 15 usnesení ZMO z 27.9.2001-DHK Zora - žádost o půjčku 
- zajistit uzavření smlouvy o poskytnutí bezúročné půjčky ve výši Kč 500.000,-- pro DHK 
Zora Olomouc za podmínek uvedených v důvodové zprávě 
T: 23.10.2001 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
 
13. ukládá 
k interpelaci ze  ZMO konaného 27.9.2001 
- odpovědět  v termínu do 26.10.2001 ing. Opletalovi na interpelaci, týkající se  dopravní 
situace v okrajových částech města Olomouce: Chválkovice, Pavlovičky a Bělidla ( viz 
příloha č. 1) a návrh odpovědi předložit na jednání RMO 
T: 23.10.2001 
O: Látal Jan, Ing., nám ěstek primátora 
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14. ukládá 
k podnětům ze   ZMO konaného  27.9.2001 
- odpovědět v termínu do 26.10.2001  na podněty z diskuse paní Blance Kudrnové na adresu 
HOS výkonný výbor Legionářská 3, Olomouc, týkající se privatizace bytového fondu (viz 
příloha č. 2) 
T: 23.10.2001 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
15. ukládá 
k podnětu ze  ZMO konaného 27.9.2001 
- předložit RMO a na nejbližší zasedání ZMO zprávu o počtu a druhu projednaných 
přestupků proti vyhlášce města Olomouce č. 2/2001 v období od 1.10.2001 do data příštího 
zasedání ZMO 
T: 20.11.2001 
O: Král Ji ří, Ing., ředitel m ěstské policie 
 
16. ukládá 
k podnětu ze  ZMO konaného 27.9.2001 
- zabezpečit likvidaci černé skládky v k.u. Droždín, na části pozemku parc. č. 293, dle bodu 
95 důvodové zprávy majetkoprávních záležitostí 
T: 20.11.2001 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
26 Fond rozvoje bydlení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. vyhovuje žádosti 
pana Ladislava Číhalíka o odklad splátek na dobu 3 měsíců 
 
3. vyhovuje žádosti 
pana Josefa Kohouta o rovnoměrné splácení úvěru 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
27 Zástupce Statutárního m ěsta v bytových družstvech  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
ing. Pavla Horáka a ing. Jaromíra Czmera jako zástupce Statutárního města Olomouc do 
členské schůze Bytového družstva Olomouc, Jiráskova a Olomouc, Jižní 
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Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
28 Různé - zástupci statutárního m ěsta Olomouce v dozor čí radě 

a představenstvu spole čnosti SK Sigma Olomouc, a.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zástupce statutárního města Olomouce v dozorčí radě a v představenstvu společnosti SK 
Sigma Olomouc, a.s. dle upravené  důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení zástupce SK Sigma Olomouc, a.s. 
T: 23.10.2001 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
29 Zahrani ční služební cesta  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zahraniční služební cestu dle předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
30 Festival čtyř měst Visegrádské 4  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s účastí města Olomouce v projektu Festival čtyř měst Visegrádské „4“ 
 
3. pověřuje 
primátora ve spolupráci s PaedDr. Pilátem  dalším jednáním v této záležitosti 
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4. ukládá 
zajistit další organizační záležitosti dle důvodové zprávy a výsledků jednání primátora a 
náměstka Piláta a informovat RMO o vývoji projektu 
T: 20.11.2001 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ing. Martin Tesa řík                 Ing. Pavel Horák 
primátor m ěsta Olomouce                 nám ěstek primátora 
 


