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7547 Podpora společensko-prospěšných projektů. 6171
Činnost místní 

správy
5909

Ostatní neinvestiční 

výdaje jinde nezařazené.
-50 000,00 Podpora společensko-prospěšných projektů. RZ/19/0060

-50 000,00

7063 Odpadové centrum Olomouc, org. 25672 3725

Využívání a 

zneškodňování 

komunálních 

odpadů

6121 Budovy, haly a stavby -99 000,00 V rámci zpracování DSP byla již část zaplacena v roce 2018. RZ/19/0058

8370 MŠ Nedvědova - energetické opatření, org. 15621 3111 Mateřské školy 6121 Budovy, haly a stavby -722 000,00
V roce 2018 došlo k vyfakturování většího objemu prací, než bylo 

předpokládáno, fond 153.
RZ/19/0058

8633 Mrštíkovo náměstí - přechod, org. 25895 2219

Ostatní záležitosti 

pozemních 

komunikací

6121 Budovy, haly a stavby 15 000,00
Částka je potřebná na provedení biologického průzkumu stromů před vydaním 

povolení ke kácení.
RZ/19/0058

8427 Raisova - rekonstrukce komunikace, org. 25047 2212 Silnice 6121 Budovy, haly a stavby -15 000,00
V plánu roku 2019 je zahrnuta částka za zpracování DPS, která byla již 

uhrazena na konci roku 2018.
RZ/19/0058

8360 Jihoslovanské mauzoleum II. etapa 3326

Pořízení, 

zachování a 

obnova hodnot 

místního kulturního, 

národního a 

historického 

povědomí

5171 Opravy a udržování 350 000,00

Částka potřebná na vícepráce u akce "Jihoslovanské mauzoleum". Vícepráce 

se týkájí změn provedení vrstev kupole objektu a ploché střechy vstupního loubí 

v závislosti na zjištěném stávajícím stavu včetně změn provedení hydroizolačního 

souvrství, fond 118.

RZ/19/0058

8372
Jantarová stezka, úsek Hodolanská, Libušina  I.část, 

org. 15572
2219

Ostatní záležitosti 

pozemních 

komunikací

6121 Budovy, haly a stavby 309 000,00

Částka je potřebná na realizaci přeložky VN společností ČEZ Distribuce. V 

plánu investic byla uvedena původní částka dle budoucí smlouvy s ČEZ. Na 

základě PD, kterou ČEZ zajistil, se částka upřesnila a navýšila o 309 tis. Kč. 

RZ/19/0058

6566 Pražská - přechod, org. 25615 2219

Ostatní záležitosti 

pozemních 

komunikací

6121 Budovy, haly a stavby 63 000,00
Rozšíření předmětu plnění o požadavek na řešení cyklistické dopravy v rámci 

projektu křižovatky.
RZ/19/0058

9162 Smetanovy Sady - přístup pro cyklisty, org. 25992 2219

Ostatní záležitosti 

pozemních 

komunikací

6121 Budovy, haly a stavby 199 000,00
Jedná se o vysoutěženou částku na akci z hromadné položky "cyklostezky". 

Částka je potřebná na uzavření SOD na PD.
RZ/19/0058

4122 Cyklostezky, org. 20749 2219

Ostatní záležitosti 

pozemních 

komunikací

6121 Budovy, haly a stavby -199 000,00

Jedná se o hromadnou položku určenou pro dvě cyklostezky, ze které se 

vyčleňuje jedna samostatná akce  "Smetanovy Sady - přístup pro cyklisty" na 

základě cenové nabídky na zpracování PD. Bylo projednáno s 

cyklokoordinátorem.

RZ/19/0058

7598 Sv. Kopeček - parkování ITS, org. 25783 2219

Ostatní záležitosti 

pozemních 

komunikací

6121 Budovy, haly a stavby 12 000,00

Změna PD oproti zadání v SOD. Rozšíření požadavků na projekční práce 

spočívající ve vyřešení problematiky informačního systému dopravních značek 

č.  12 a č. 14 v části Samotišky a jeho doplnění o přípojky NN k veřejnému 

osvětlení včetně přeložky jednoho sloupu veřejného osvětlení.

RZ/19/0058

Název inv.střediska : 01-Odbor kancelář primátora

Bc. Helena Plachá, pověřená zastupováním vedoucí odboru kancelář primátora

Název inv.střediska : 02-Odbor investic

Ing. Marek Drešr, vedoucí odboru investic

Rada města Olomouce schválila na své schůzi dne 6.5.2019 rozpočtové změny roku 2019. 

Magistrát města Olomouce

Vydala: Ing. Marcela Hélová, vedoucí oddělení rozpočtu a finanční strategie
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8960
Velkomoravská - Schweitzerova - úprava křižovatky, 

org. 25533
2219

Ostatní záležitosti 

pozemních 

komunikací

6121 Budovy, haly a stavby 57 000,00 PD vysoutěžena za vyšší částku, než bylo předpokládáno v plánu investic. RZ/19/0058

8947 ZŠ Holice  - odborné učebny, org. 25948 3113 Základní školy 6121 Budovy, haly a stavby 15 000,00 Změna PD oproti zadání v SOD dle požadavku uživatele (školy) a investora. RZ/19/0058

8948 ZŠ Heyrovského - odborné učebny, org. 25949 3113 Základní školy 6121 Budovy, haly a stavby 15 000,00 Změna PD oproti zadání v SOD dle požadavku uživatele (školy) a investora. RZ/19/0058

7670 Hasičská zbrojnice Chválkovice, org. 15206 5512
Požární ochrana - 

dobrovolná část
6121 Budovy, haly a stavby -56 000,00

Přesun částky na položku investiční trasfery. Jedná se o příspěvek na realizaci 

komunikační přípojky k HZ Chválkovice ve výši 56.000,00 Kč, fond 143.
RZ/19/0058

9143 Hasičská zbrojnice Chválkovice,org. 5206 5512
Požární ochrana - 

dobrovolná část
6313

Investiční transfery 

nefinančním 

podnikatelským 

subjektům-právnickým 

osobám

56 000,00 Jedná se o příspěvek na realizaci komunikační přípojky k HZ Chválkovice. RZ/19/0058

0,00

1141 poradenské a práv. služby 2219

Ostatní záležitosti 

pozemních 

komunikací

5166
Konzultační, poradenské 

a právní služby
65 000,00

Navýšení na prvku z důvodu estetizace - KMČ Droždín - autobusová zastávka 

Droždínská zatáčka.
RZ/19/0058

1142 nákup služeb 2219

Ostatní záležitosti 

pozemních 

komunikací

5169 Nákup ostatních služeb 65 000,00
Navýšení na prvku z důvodu estetizace KMČ Topolany - Prodloužení chodníku 

na ul. Nedbalově a stavba parkoviště na ul. Třešňové.
RZ/19/0058

1145 nákup služeb 2221
Provoz veřejné 

silniční dopravy
5169 Nákup ostatních služeb -121 000,00

Finanční prostředky převedeny z důvodu nutné samostatné evidence pro 

zavedení do majetku. Akce: "Ul. Hněvotínská - propojující chodník" - projektová 

dokumentace.

RZ/19/0058

9145 ul. Hněvotínská - propojující chodník, org. 25991 2219

Ostatní záležitosti 

pozemních 

komunikací

6121 Budovy, haly a stavby 121 000,00

Finanční prostředky převedeny z důvodu nutné samostatné evidence pro 

zavedení do majetku. Akce: "Ul. Hněvotínská - propojující chodník" - projektová 

dokumentace.

RZ/19/0058

130 000,00

2806 zdroj k dispozici dle rozhodnutí RMO/ZMO 6409
Ostatní činnosti 

jinde nezařazené
5909

Ostatní neinvestiční 

výdaje jinde nezařazené.
1 400 000,00

Navýšení finančních prostředků do rezervy RMO/ZMO, z důvodu 

nerealizovaného plánovaného nákupu hasičského vozidla (přesun z odboru 

ochrany)
RZ/19/0058

Název inv.střediska : 03-Odbor dopravy a územního rozvoje

Ing. Marek Černý, vedoucí odboru dopravy a územího rozvoje

Název inv.střediska : 05-Odbor ekonomický

Mgr. Ing. Jana Dokoupilová, vedoucí ekonomického odboru
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1123 úroky vlastní 6310

Obecné příjmy a 

výdaje z finančních 

operací

5141 Úroky vlastní -1 000 000,00 Jedná se o přesun finančních prostředků na položku soudních poplatků. RZ/19/0058

1128 náklady soudních řízení - celý MMOl 6409
Ostatní činnosti 

jinde nezařazené
5192 Poskytnuté náhrady 1 000 000,00 Navýšení rozpočtované položky dle reálného vývoje čerpání. RZ/19/0058

1 400 000,00

1401 ost. neinv. výdaje 6409
Ostatní činnosti 

jinde nezařazené
5909

Ostatní neinvestiční 

výdaje jinde nezařazené.
-13 500,00

Jedná se o čerpání finančních prostředků odboru školství k zajištění výdajů 

rozpočtově nekrytých ZŠ Gagarinova.
RZ/19/0058

1388 org. 1400 neinv. přísp. ZŠ Droždín 3117
První stupeň 

základních škol
5331

Neinvestiční příspěvky 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

13 500,00
Jedná se o zvýšení neinvestičního příspěvku ZŠ Olomouc, Gagarinova na krytí 

navýšení mzdových prostředků mzdové účetní od dubna 2019.
RZ/19/0058

0,00

5827 ÚZ 13010 MPSV ČR na výkon pěstounské péče 4339

Ostatní sociální 

péče a pomoc 

rodině a manželství

5499
Ostatní neinvestiční 

transfery obyvatelstvu
-36 000,00 13010

Úprava provozního výdaje vyplývá z krácení dotace MPSV ČR (poskytované 

prostřednictvím Úřadu práce) na výkon pěstounské péče na základě rozhodnutí 

ze dne 3.4.2019.		

RZ/19/0055

9167 Kristýna Navrátilová,f.o. 4359

Ostatní služby a 

činnosti v oblasti 

sociální péče.

5212

Neinvestiční transfery 

nefinančním 

podnikatelským 

subjektům-fyzickým 

osobám

50 000,00

Žadatelem je Kristýna Navrátilová,f.o. - na uspořádání Expedice PřesBar-

sociálním začleněním pro zdraví pro osoby se zdravotním postižením do 

Rakouska,Slovinska a Chorvatska.

RZ/19/0060

14 000,00

2106
PPK Městská policie - rozšíření stacionárního 

kamerového systému, org. 30952
5311

Bezpečnost a 

veřejný pořádek
6122

Stroje, přístroje a 

zařízení
166 000,00

Navýšení kapitálového výdaje je umožněno posílením části příjmů z hospodářské 

činnosti za účelem spolufinancování dotačního programu týkající se podpory 

prevence kriminality - "Modernizace záznamového zařízení městského 

kamerového dohlížecího systému".

RZ/19/0055

166 000,00

8938 KMČ opravy a estetizace veřejného prostranství 6409
Ostatní činnosti 

jinde nezařazené
5171 Opravy a udržování -142 038,00

Snížení rozpočtované položky - opravy a estetizace veřejného prostranství - 

přesun na odbor městské zeleně a odpadového hospodářství.
RZ/19/0058

-142 038,00

8489 org. 2490 Europe Direct - Evropská komise 2141 Vnitřní obchod 5909
Ostatní neinvestiční 

výdaje jinde nezařazené.
149 628,31

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením prostředků Evropské 

komise, které jsou účelově vázány na krytí aktivit projektu "EUROPE DIRECT" 

(zvláštní účet, fond 23).				

RZ/19/0055

6469
opravy spojené s vybudováním a pořízením nové 

expozice v radniční věži
3419

Ostatní sportovní 

činnost
5171 Opravy a udržování -85 846,00

Převod finančních prostředků na softwerovou aplikaci -  Rozšířená realita 

Olomouc, projekt "Obnova kulturní památky radnice".
RZ/19/0058

Mgr. Pavel Skalický, ředitel Městské policie

Název inv.střediska : 23-Odbor kultury

Mgr. Radka Piskačová  vedoucí  odboru kultury  

Název inv.střediska : 24-Odbor cestovního ruchu a sportu

Název inv.střediska : 14-Odbor školství

PhDr. Hana Fantová, vedoucí odboru školství 

Název inv.střediska : 18-Odbor sociálních věcí 

Mgr. Bc. Michal Majer, vedoucí odboru sociálních věcí

Název inv.střediska : 20-Městská policie

Mgr. Vykydalová Karin, vedoucí odboru cestovního ruchu a sportu
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1199 org. 250  nákup služeb 2141 Vnitřní obchod 5169 Nákup ostatních služeb -146 474,00
Převod finančních prostředků na softwerovou aplikaci -  Rozšířená realita 

Olomouc, projekt "Obnova kulturní památky radnice".
RZ/19/0058

9108
Obnova kulturní památky olomoucké radnice - 

aplikace software, org. 35974
6171

Činnost místní 

správy
6111 Programové vybavení 232 320,00

Navýšení finančních prostředků na softwerovou aplikaci -  Rozšířená realita 

Olomouc, projekt "Obnova kulturní památky radnice", fond 125
RZ/19/0058

7702 Slavnostní vyhlášení sportovců roku - služby 3419
Ostatní sportovní 

činnost
5169 Nákup ostatních služeb -12 000,00

Navýšení finančních prostředků na Andrův stadion - úhrady dle platebních 

kalendářů spojené s provozem nebytových prostor (osvětlení, úklid, fond oprav) 

a na akce pořádané oddělením sportu.

RZ/19/0058

9161

Andrův stadion - úhrady dle platebních kalendářů 

spojené s provozem nebytových prostor (osvětlení, 

úklid, fond oprav)

3412
Sportovní zařízení 

ve vlastnictví obce
5169 Nákup ostatních služeb 7 000,00

Navýšení finančních prostředků na Andrův stadion - úhrady dle platebních 

kalendářů spojené s provozem nebytových prostor (osvětlení, úklid, fond oprav).
RZ/19/0058

1287 nákup služeb 3419
Ostatní sportovní 

činnost
5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00

Navýšení finančních prostředků na nákup služeb na akce pořádané oddělením 

sportu.
RZ/19/0058

149 628,31

6587
náhradní výsadby + následná péče - dle uzavřených 

smluv
3745

Péče o vzhled obcí 

a veřejnou zeleň
5169 Nákup ostatních služeb 165 720,76

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením úhrad za vzniklé ekologické 

újmy z důvodů realizace staveb na území města Olomouce. Prostředky jsou 

poskytnuty na výsadbu dřevin s následnou rozvojovou péčí.			

RZ/19/0055

2787 EKO-KOM služby 3725

Využívání a 

zneškodňování 

komunálních 

odpadů

5169 Nákup ostatních služeb 3 568 465,50

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením úhrady společnosti EKO - 

KOM, a. s. na základě výkazu a Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití 

odpadů z obalů.		

RZ/19/0055

1791 služby 3745
Péče o vzhled obcí 

a veřejnou zeleň
5169 Nákup ostatních služeb 294 038,00

Navýšení na prvku z důvodu estetizace - KMČ Lošov - výsadba stromů a údržba 

5 let, jedná se o výsadbu a následnou údržbu dřevin v rámci akce "Smetanova 

ulice - rekonstrukce vodovodu a kanalizace" - převod částky 282 tis. Kč z 

odboru investic.

RZ/19/0058

4 028 224,26

1850 služby peněž. ústavů 6171
Činnost místní 

správy
5163 Služby peněžních ústavů 18 336,00

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením úhrad členů ZMO za 

pojištění odpovědnosti za škodu.				
RZ/19/0055

18 336,00

Název inv.střediska : 41-Odbor majetkoprávní

Mgr. Křížková Gabriela, vedoucí odboru majetkoprávního

Název inv.střediska : 25-Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství

RNDr. Matzenauerová Jana, vedoucí odboru městské zeleně a odpadového hospodářství
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8986 Požární vozidlo JSDH, org. 35973 5512
Požární ochrana - 

dobrovolná část
6123 Dopravní prostředky -1 400 000,00

Na základě možnosti získat dotaci z GŘ HZS ČR v roce 2020 nebude v letošním 

roce realizován plánovaný nákup hasičského vozidla. Bylo schváleno na ZMO 

26.4.2019. Přesun finančních prostředků z nerealizovaného nákupu bude 

zařazen do rezervy RMO/ZMO odbor ekonomický.
RZ/19/0058

1913 Nákup materiálu jinde nezařazený 5512
Požární ochrana - 

dobrovolná část
5139

Nákup materiálu jinde 

nezařazený
11 200,00

Jedná se o zapojení pojistného plnění České pojišťovny a. s., - náhrada škody 

za zásah JSDHO u dopravní nehody ze dne 25.2.2019.		
RZ/19/0059

3823 Konzult., porad. a právní služby 6171
Zrušeno vyhláškou 

452/2011
5166

Konzultační, poradenské 

a právní služby
-50 000,00

Jedná se o přesun finančních prostředků dle reálného vývoje čerpání na 

položku - nájemné anténního zařízení RCO.
RZ/19/0058

9155 Nájemné 5521

Operační a 

informační 

střediska 

integrovaného 

záchranného 

systému

5164 Nájemné 50 000,00
Jedná se o navýšení finančních prostředků dle reálného vývoje čerpání na 

položce - nájemné anténního zařízení RCO.
RZ/19/0058

-1 388 800,00

8857
ÚZ 1035 33063 MŠMT ČR na projekt "Místní akční 

plán ORP Olomouc II." - rezerva
6171

Činnost místní 

správy
5909

Ostatní neinvestiční 

výdaje jinde nezařazené.
4 993 025,02 5 33063

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace MŠMT ČR, účelově 

určené na projekt "Místní akční plán vzdělávání v ORP Olomouc II.", fond 157		
RZ/19/0055

8858
ÚZ 1031 33063 MŠMT ČR na projekt "Místní akční 

plán ORP Olomouc II." - rezerva
6171

Činnost místní 

správy
5909

Ostatní neinvestiční 

výdaje jinde nezařazené.
587 414,70 1 33063

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace MŠMT ČR, účelově 

určené na projekt "Místní akční plán vzdělávání v ORP Olomouc II.", fond 157
RZ/19/0055

5 580 439,72

8100 Rezerva - obnova vodohospodářské infrastruktury 2321

Odvádění a čistění 

odpadních vod a 

nakládání s kaly

6121 Budovy, haly a stavby 11 000,00
Posílení rezervy je umožněno zapojením smluvní pokuty firmy LB 2000, s.r.o. za 

nedodržení smluvních podmínek (Barákova ulice - rekonstrukce stoky GVe).		
RZ/19/0055

8952 ČOV - sušárna kalů, org. 15877 2321

Odvádění a čistění 

odpadních vod a 

nakládání s kaly

6121 Budovy, haly a stavby -110 000,00
Předpokládá se, že v letošním roce proběhne pouze výběrové řízení a zahájení 

akce, tudíž nedojde k vyčerpání celé částky.
RZ/19/0058

8386
Černovír - Severní, Na Partkách - kanalizace, org. 

15685
2321

Odvádění a čistění 

odpadních vod a 

nakládání s kaly

6121 Budovy, haly a stavby 110 000,00
Částka je potřebná na úhradu víceprací související s odvozy odpadů na skládky 

z důvodu objížděk, které jsou vyvolány protipovodňovými opatřeními.
RZ/19/0058

8385
Smetanova ulice – rek. kanalizace a vodovodu, org. 

15698
2321

Odvádění a čistění 

odpadních vod a 

nakládání s kaly

6121 Budovy, haly a stavby -282 000,00

Převod částky z odboru investic na odbor městské zeleně a odpadového 

hospodářství. Jedná se o výsadbu a následnou údržbu dřevin v rámci akce 

"Smetanova ulice - rekonstrukce vodovodu a kanalizace".

RZ/19/0058

-271 000,00

9147
ÚZ 1035 33063 MŠMT ČR na projekt "Místní akční 

plán vzdělávání v ORP Olomouc II"
4116

Ostatní neinvestiční 

přijaté transfery ze 

státního rozpočtu

4 993 025,02 5 33063
Jedná se o zapojení dotace MŠMT ČR, účelově určené na projekt "Místní akční 

plán vzdělávání v ORP Olomouc II.", fond 157	.				
RZ/19/0055

9146
ÚZ 1031 33063 MŠMT ČR na projekt "Místní akční 

plán vzdělávání v ORP Olomouc II"
4116

Ostatní neinvestiční 

přijaté transfery ze 

státního rozpočtu

587 414,70 1 33063
Jedná se o zapojení dotace MŠMT ČR, účelově určené na projekt "Místní akční 

plán vzdělávání v ORP Olomouc II.", fond 157	
RZ/19/0055

Název inv.střediska : 42-Odbor ochrany

Ing. Langr Jan, vedoucí odboru ochrany

Název inv.střediska : 44-Odbor dotačních projektů

Ing. Sítek Radovan, vedoucí odboru dotačních projektů

Název inv.střediska : MOVO, a. s. 

Název inv.střediska : MMOl Příjmy
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Číslo 

prvku
Název Paragraf Název paragrafu

Finanční 

pol.
Název finanční pol. Částka změny Zdroj

Účelový 

znak
Poznámka Číslo změny

5463
ÚZ 13010 MPSV ČR (Úřad práce) na výkon 

pěstounské péče
4116

Ostatní neinvestiční 

přijaté transfery ze 

státního rozpočtu

-36 000,00 13010
Jedná se o krácení dotace MPSV ČR (poskytované prostřednictvím Úřadu 

práce) na výkon pěstounské péče na základě rozhodnutí ze dne 3.4.2019.		
RZ/19/0055

7162
ostatní nedaňové příjmy j.n. - platba členů ZMO 

pojistné odpovědnosti za škodu  
6112 Zastupitelstva obcí 2329

Ostatní nedaňové příjmy 

jinde nezařazené
18 336,00 Jedná se o zapojení úhrad členů ZMO za pojištění odpovědnosti za škodu.			 RZ/19/0055

4736
Pokuta odboru investic - od 6/2013 hromadný prvek 

pro všechny pokuty OI
3636 Územní rozvoj 2212

Sankční platby přijaté od 

jiných subjektů
11 000,00

Jedná se o zapojení smluvní pokuty firmy LB 2000, s.r.o. za nedodržení 

smluvních podmínek (Barákova ulice - rekonstrukce stoky GVe).		
RZ/19/0055

3351 org. 2490 EUROPE DIRECT - provozní grant 2141 Vnitřní obchod 2324
Přijaté nekapitálové 

příspěvky a náhrady
149 628,31

Jedná se o zapojení prostředků Evropské komise, které jsou účelově vázány na 

krytí aktivit projektu "EUROPE DIRECT" (zvláštní účet, fond 23).				
RZ/19/0055

2531 převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 6330 4131

Převody z vlastních 

fondů hospodářské 

(podnikatelské) činnosti

166 000,00

Jedná se o posílení části příjmů z hospodářské činnosti města za účelem 

spolufinancování dotačního programu týkající se podpory prevence kriminality - 

"Modernizace záznamového zařízení městského kamerového dohlížecího 

systému".			

RZ/19/0055

6586
náhradní výsadby + následná péče - úhrady dle 

smluv
6171

Činnost místní 

správy
2324

Přijaté nekapitálové 

příspěvky a náhrady
165 720,76

Jedná se o zapojení úhrad za vzniklé ekologické újmy z důvodů realizace staveb 

na území města Olomouce. Prostředky jsou poskytnuty na výsadbu dřevin s 

následnou rozvojovou péčí.		

RZ/19/0055

6759
EKO-KOM - provozování systému separovaného 

sběru
3725

Využívání a 

zneškodňování 

komunálních 

odpadů

2324
Přijaté nekapitálové 

příspěvky a náhrady
3 568 465,50

Jedná se o zapojení úhrady společnosti EKO - KOM, a. s. na základě výkazu a 

Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů.				
RZ/19/0055

2239 přijaté pojistné náhrady MMOl 6171
Činnost místní 

správy
2322 Přijaté pojistné náhrady 11 200,00

Jedná se o zapojení pojistného plnění České pojišťovny a. s. - náhrada škody 

za zásah JSDHO u dopravní nehody ze dne 25.2.2019.				
RZ/19/0059

9 634 790,29

Mgr. Ing. Jana Dokoupilová

vedoucí ekonomického odboru

V Olomouci dne 13.5.2019

Zpracovala: Zdeňka Kroutilová
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