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Delegování zástupců města na 
valnou hromadu FTL, a. s.

Zastupitelstvo města Prostějova po projed-
nání delegovalo  starostu ing. Jana Tesaře
a místostarostu Miroslava Pišťáka v souladu
s § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích  (obecní zřízení), v platném znění, ja-
ko zástupce akcionáře města  Prostějova na
řádnou valnou hromadu obchodní společnos-
ti FTL -  FIRST TRANSPORT LINES, a. s.,
se sídlem Letecká 8, Prostějov,  konanou dne
16. 6. 2005 v sídle obchodní společnosti.

Problematika zákona 
o střetu zájmů

Zastupitelstvo města Prostějova po projed-
nání vzalo na vědomí informace o neuvolně-
ných členech Zastupitelstva města Prostějo-
va,  kteří vykonávají funkci člena řídícího,
dozorčího nebo kontrolního  orgánu právnic-
ké osoby, jejímž zřizovatelem je město Pro-
stějov  nebo v níž má město Prostějov větši-
novou majetkovou účast nebo  většinový po-
díl na hlasovacích právech a výši jejich
odměny.

Smlouva o partnerské spolupráci
s okresem Šroda v Polsku

Zastupitelstvo města Prostějova po projed-
nání schválilo  „Smlouvu o partnerské spolu-
práci“ s okresem Šroda v Polsku.

Současně pověřilo starostu ing. Jana Tesa-
ře a místostarostu  Miroslava Pišťáka podpi-
sem této smlouvy.

Závěrečný účet města Prostějova za
rok 2004

Zastupitelstvo města Prostějova po projed-
nání schválilo:

1. Vyúčtování rozpočtového hospodaření
města Prostějova a jím  řízených organizací -
závěrečný účet města Prostějova za rok 2004,
které skončilo přebytkem 96 789 392,85 Kč. 

2. Vyúčtování podnikatelské činnosti měs-
ta Prostějova v roce 2004  v oblasti realizace
digitálních map, které skončilo ztrátou ve  vý-
ši 394 523,01 Kč.

3. Odvod finančních prostředků zlepše-
ných hospodářských výsledků  příspěvko-
vých organizací na účet města, doporučených
na základě  výsledků kontrolních dnů k odvo-
du na účet města v rámci aktivního  vypořá-
dání s příspěvkovými organizacemi, jejichž
zřizovatelem je  město, představující celko-
vou sumu 3 249 186 Kč (viz strana 176  dů-
vodové zprávy; výsledky hospodaření přís-
pěvkových organizací v kapitole 20 - Škol-
ství a kultura a 21 - Sociální věci)
jednotlivými subjekty v plné navrhované vý-
ši. 

4. Finanční hospodaření - finanční vypořá-
dání města Prostějova v roce 2004 tak, jak je
uvedeno v důvodové zprávě na str. 176 a 177
ve „Finančním hospodaření - návrhu finanč-
ního vypořádání roku 2004  v Kč“.

5. Rozpočtové opatření v celkové navrho-
vané výši 3 527 298 Kč (viz  strana 177 dů-
vodové zprávy - „Schválené a nerealizované
nebo  částečně realizované akce roku 2004“)
dle předložených požadavků  správců kapitol
na akce, které byly finančně zajištěny rozpo-
čtem  roku 2004, ale prostředky nebyly plně
čerpány a jsou nutné pro  dokončení jmeno-
vitých akcí v roce 2005, popřípadě jejich  po-
kračování v letech následujících.

6. Rozpočtová opatření za II. pololetí roku
2004 podléhající na  základě usnesení Zastu-
pitelstva města Prostějova (ZMP) ze dne 
16.  12. 2003 dodatečnému schválení ZMP při
projednání závěrečného účtu  města Prostějo-
va po skončení kalendářního roku 2004 a kte-
rými se v rámci upraveného rozpočtu zvyšu-
jí celkové příjmy a výdaje rozpočtu  roku
2004 o částku 30 935 653 Kč tak, jak je uve-
deno v důvodové  zprávě na straně 6.

7. Upravený rozpočet města Prostějova pro
rok 2004 na základě  provedených rozpočto-
vých opatření roku 2004, která jsou evidová-
na  na finančním odboru MěÚ v Prostějově.

8. Výsledky hospodaření příspěvkových
organizací, jejichž  zřizovatelem bylo 
k 31. 12. 2004 město Prostějov.

9. Příděl zlepšeného hospodářského vý-
sledku příspěvkových  organizací zřízených

městem Prostějovem nebo jeho části do  pe-
něžních fondů těchto organizací tak, jak je
uvedeno v důvodové  zprávě při hodnoce-
ní hospodaření jednotlivých příspěvko-
vých  organizací v roce 2004 (příděl reali-
zovat v souladu se zákonem č.  250/2000
Sb, o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění  pozdějších předpisů).

Změna územního plánu zóny části
centra města Prostějova

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání schválilo ve  smyslu § 84 odst. 2
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších před-
pisů, v souladu s § 26  odst. 2 a § 29 odst.
2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plá-
nování  a stavebním řádu, ve znění pozděj-
ších předpisů, změnu územního  plánu zó-
ny části centra města Prostějova.

Vymezilo ve smyslu § 29 odst. 2 zákona
č. 50/1976 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů,  závaznou část změny územního
plánu zóny části centra města  Prostějova.

Vydalo obecně závaznou vyhlášku měs-
ta Prostějova, kterou  se mění vyhláška 
č. 23, o závazných částech územního plánu
zóny  části centra města Prostějova.

Rozhodlo o námitkách podaných k návr-
hu změny územního plánu  zóny části cent-
ra města Prostějova ve smyslu § 23 odst. 1
zákona  č. 50/1976 Sb., o územním pláno-
vání a stavebním řádu, ve znění  pozdějších
předpisů. K návrhu změny územního plánu
zóny části  centra města Prostějova nebyly
podány žádné námitky.

Částečná reorganizace 
v oblasti školství

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání schválilo:

a) částečnou reorganizaci v oblasti škol-
ství s účinností od 1. 9.  2005,

b) změnu zřizovací listiny s účinností od
1. 9. 2005 z důvodu  částečné reorganizace
v oblasti školství:

- Základní škola a mateřská škola Pro-
stějov, Palackého tř. 14, 

- Mateřská škola Prostějov, Moravská
ul. 30, příspěvková  organizace.

Kanalizace v Olympijské ulici 

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání schválilo  rozpočtové opatření,
kterým se zvyšuje rozpočet výdajů v kapi-
tole  60 (výstavba) o 120 tisíc korun na pro-
jektovou dokumentaci  kanalizace v Olym-
pijské ulici a současně se o stejnou částku
snižuje Fond rezerv a rozvoje. 

Zastávka ve Vrahovické ulici 

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání schválilo  rozpočtové opatření,
kterým se zvyšuje rozpočet výdajů v kapi-
tole  60 o 180 tisíc korun na projektovou
dokumentaci a realizaci  zastávky ve Vra-
hovické ulici a současně se o stejnou část-
ku  snižuje Fond rezerv a rozvoje. 

Fond reinvestic nájemného

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání schválilo  rozpočtové opatření,
kterým se zvyšuje rozpočet výdajů v kapi-
tole  60 (výstavba):

- o 250 tisíc Kč na stavební úpravy kan-
celáře, rekonstrukce  podlahy a posouzení
oken ve Střední průmyslové škole oděvní,

- o 200 tisíc Kč na rekonstrukci podlahy
(chemie a fyzika) ve  Střední zdravotnické
škole,

- o 500 tisíc Kč na výměnu oken, střechu
kotelnu a přípravu TUV -  bojler ve Střed-
ní průmyslové škole a SOU v Lidické uli-
ci, 

- o 400 tisíc Kč na klempířské práce,
úpravu komínů, rekonstrukci  sociálního
zařízení, úpravu zábradlí a projektovou do-
kumentaci  na termoregulační ventily ve
Středním odborném učilišti  obchodním,

- o 300 tisíc Kč na oplechování říms
a parapetů ve Středním  odborném učilišti
stavebním,

- o 80 tisíc Kč na projektovou dokumen-
taci na termoregulační  ventily a jejich osa-
zení ve speciální MŠ v Mozartově ulici.

- o 104 tisíc Kč na opravy a údržbu
a současně se o 1 834 000 Kč snižuje Fond
reinvestic nájemného. 

Granty pro rok 2005

Zastupitelstvo města Prostějova po projed-
nání schválilo  poskytnutí veřejné finanční
podpory z prostředků ostatních  neinvestič-
ních výdajů - grantového systému:

1. ve výši 120 000 Kč Mgr. Theodoru Moj-
žíšovi, Prostějov, na  realizaci videodoku-
mentu „Katolická moderna v Prostějově 
a osobnost Karla Dostála Lutinova“,

2. ve výši 180 000 Kč ADNOC EUROPE
TRADING s. r. o., Prostějov, na  realizaci vi-
deodokumentu „Oldřich Machač“,

3. ve výši 150 000 Kč Gymnáziu J. Wol-
kera, Prostějov, na vznik  stálé divadelní ama-
térské scény „Studentské divadlo POINT“, 

4. ve výši 100 000 Kč Josefu Milarovi, Pro-
stějov, na realizaci  knižního medailonku
„Otokar Hořínek“, 

5. ve výši 60 000 Kč ing. Bohumilu Moud-
rému, Brodek u Prostějova,  na uspořádání
soutěžních kulturních akcí „Hanácký skři-
van“ (věková  kategorie 4 - 15 let, 15 - 20 let)
a „Zpívají tři generace“.

„Cyklostezka Prostějov 
- Čelčice“

Zastupitelstvo města Prostějova po projed-
nání schválilo  poskytnutí příspěvku (finanč-
ních prostředků) ve výši 860 000 Kč  na kry-
tí 10 procent z celkových nákladů akce „Cyk-
lostezka  Prostějov - Čelčice s propojením
Hrubčice -Bedihošť“ s tím, že  bude poskyt-
nuta v případě realizace I. etapy úseku Pro-
stějov -  Bedihošť.

Současně schválilo rozpočtové opatření,
kterým se zvyšuje  rozpočet výdajů v kapito-
le 60 (výstavba) o 860 tisíc korun na  inves-
tiční dotace obcím a současně se o stejnou
částku snižuje  Fond rezerv a rozvoje. 

Veřejná finanční podpora

Zastupitelstvo města Prostějova po projed-
nání schválilo  poskytnutí veřejné finanční
podpory:

1. ve výši 400 tisíc Kč Náboženské obci
Církve čsl. husitské v Prostějově na opravu
fasády Husova sboru, 

2. ve výši 90 tisíc Kč Římskokatolické far-
nosti Vrahovice na  úpravu zahrady a pozem-
ku pro zařízení dětského hřiště a učebny v pří-
rodě.

Veřejná finanční podpora 
Českému svazu ochránců přírody 

Zastupitelstvo města Prostějova po projed-
nání schválilo  poskytnutí veřejné finanční
podpory z rozpočtu města Prostějova ve  výši
172 000 Kč Českému svazu ochránců přírody,
regionálnímu  sdružení IRIS, Husovo náměs-
tí, na činnost Ekocentra IRIS.

Veřejná finanční podpora 
z fondu rezerv a rozvoje 

Zastupitelstvo města Prostějova po projed-
nání schválilo  poskytnutí veřejné finanční
podpory z rozpočtu města Prostějova z fondu
rezerv a rozvoje:

1. ve výši 100 000 Kč Svazu vodáků ČR,
Klubu 109 Prostějov,  Kravařova 1, na mist-
rovství světa, mistrovství Evropy, Evropský
pohár a Český pohár v raftingu,

2. ve výši 125 000 Kč Aeroklubu Josefa
Františka Prostějov, Za  Leteckou 119, na
podporu činnosti (nákup leteckých přístrojů
pro výcvik v navigaci, opravu a údržbu leta-
del a areálu, prezentaci sportovního  létání na
veřejnosti, organizování dětských dnů),

3. ve výši 100 000 Kč Českému tenisovému
svazu vozíčkářů, Brno, na  mezinárodní turnaj
v tenise na vozíku „Wheelchair Czech Open
2005“  v Prostějově,

4. ve výši 125 000 Kč DELTAKLUBU Sti-
chovice, Prostějov, na  podporu činnosti (pro-
pagace, seznamovací lety, vyhlídkové lety,
dětské atrakce, palivo, strojní úprava letiště,
doprava výsadkářů,  řízení letového provozu,
materiální zabezpečení, cestovné, stravné),

5. ve výši 100 000 Kč Tělovýchovné jed-

notě Haná Prostějov na  podporu činnosti (ná-
jemné, úprava hrací plochy, cestovné, rozhod-
čí,  materiál, zřízení žákovského družstva, tur-
naje),

6. ve výši 400 000 Kč Paraklubu Dukla, Le-
tecká 1, Prostějov, na  mistrovství Evropy
v parašutismu (propagace, ceny, ubytování,
technické zabezpečení, rozhodčí), 

7. ve výši 100 000 Kč KRASO-bruslení
Prostějov, Za Kosteleckou 1,  na nájem ledo-
vé plochy,

8. ve výši 100 000 Kč Okresní hospodářské
komoře v Prostějově na  „Informační a inter-
netové místo při OHK v Prostějově - rok
2005“  (mzdy, odvody, nájem, telefony, při-
pojení na internet, správa  internetových strá-
nek),

9. ve výši 100 000 Kč Občanskému sdruže-
ní „Chvála dřeva“, Lipová -  Seč, na 1. mezi-
národní řezbářskou dílnu pro handicapované, 

10. ve výši 4 000 000 Kč HK JESTŘÁBI
Prostějov, o. s., Ke Stadionu  1, na činnost klu-
bu (pronájem ledové plochy, pronájem neby-
tových  prostor, doprava, rozhodčí, výstroj,
výzbroj, přestup a hostování  hráčů „A“ týmu,
odměny trenérům),

11. ve výši 3.000 000 Kč BK Prostějov, Za
Kosteleckou ul. 51, na  činnost klubu (spor-
tovní vybavení: výzbroj a výstroj; cestovné,
stravné, ubytování, rekondiční a rehabilitační
služby, pitný režim,  rozhodčí, výchovné, po-
platky ČBF a startovné, ceny, propagační  ma-
teriál: plakáty, tiskoviny, foto; nájemné a pro-
nájmy, náklady na  trenéry, náklady na tělo-
výchovné projekty a služby).

Veřejná finanční podpora 
Lize na ochranu zvířat

Zastupitelstvo města Prostějova po projed-
nání schválilo  poskytnutí veřejné finanční
podpory z rozpočtu města Prostějova ve  výši
260 000 Kč Lize na ochranu zvířat ČR se síd-
lem v Olomouci na  služby spojené s umisťo-
váním toulavých psů odchycených na území
města Prostějova.

Prodej pozemku 
společnosti Koutný 

Zastupitelstvo města Prostějova schválilo
prodej pozemku p. č.  7879/2 - orná půda o vý-
měře 448 m2 v k. ú. Prostějov společnosti
Koutný, spol. s r. o., se sídlem Okružní, za
těchto podmínek:

- kupní cena bude stanovena ve výši 300
Kč/m2, tj. celkem 134 400  Kč, a bude uhraze-
na před podpisem kupní smlouvy,

- náklady spojené s podáním návrhu na po-
volení vkladu vlastnického  práva do katastru
nemovitostí uhradí kupující.

Prodej pozemků společnosti 
MICOS za účelem výstavby 

výrobního a skladového areálu 

Zastupitelstvo města Prostějova po projed-
nání schválilo prodej  pozemků p. č. 340 o vý-
měře 3 996 m2 a p. č. 341/1 o výměře 10 393
m2, oba v k. ú. Kralice na Hané, (původně po-
zemky p. č. 340 (PK) a p. č. 341/1 (PK), oba
v k. ú. Kralice na Hané), společnosti MICOS,
spol. s r. o., se sídlem Prostějov, Vápenice 17,
za účelem  výstavby výrobního a skladového
areálu, za kupní cenu, která bude  stanovena ve
výši dle znaleckého posudku (tržní ocenění),
tj. 300  Kč/m2 (celkem 4 316 700 Kč), a bude
v plné výši uhrazena před  podpisem kupní
smlouvy.

Prodej pozemků v průmyslové zóně
společnosti Windmöller 

& Hölscher  Czech za účelem 
výstavby výrobního závodu 

Zastupitelstvo města Prostějova po projed-
nání schválilo prodej  pozemku p. č. 339 o vý-
měře 5 995 m2, p. č. 338/2 o výměře 1 4632
m2 a části pozemku p. č. 338/1 o výměře cca
8 350 m2 (přesná  výměra bude známa po
zpracování GP), vše v k. ú. Kralice na Hané,
(původně pozemky p. č. 339 (PK), p. č. 338/2
(PK) a p. č. 338/1  (PK), vše v k. ú. Kralice na
Hané), společnosti Windmöller &  Hölscher
Czech, s. r. o., se sídlem Brno, za účelem vý-
stavby  výrobního areálu za kupní cenu, která
bude stanovena ve výši 300  Kč/m2, tj. cca
8 693 100 Kč, a bude složena do notářské ús-

chovy v den podpisu kupní smlouvy.

Prodej areálu Vitany společnosti 
.A. S. A. TS Prostějov 

Zastupitelstvo města Prostějova po projed-
nání schválilo prodej  areálu bývalé Vitany, tj.
budov na pozemcích p. č. 7408/1, p. č.
7412/5, p. č. 7412/4, p. č. 7414/3, p. č. 7405/4,
p. č. 7408/3, p.  č. 7414/4 a p. č. 7464/5 a po-
zemků p. č. 7412/22, p. č. 7412/23,  p. č.
7412/10, p. č. 7408/1, p. č. 7412/5, p. č.
7412/4, p. č.  7414/3, p. č. 7405/4, p. č.
7408/3, p. č. 7414/4, p. č. 7464/5,  vše v k. ú.
Prostějov, (nyní ve vlastnictví společnosti Li-
dl Česká  republika v. o. s., se sídlem Praha 5),
společnosti .A. S. A. TS  Prostějov, s. r. o., se
sídlem Jihoslovanská 2169/28, za  následují-
cích podmínek:

- kupní cena bude stanovena ve výši 7 000
mil. Kč a bude zaplacena před  podpisem kup-
ní smlouvy,

- v kupní smlouvě bude zřízeno věcné
předkupní právo města  Prostějova k převá-
děným nemovitostem,

- náklady na zpracování znaleckého posud-
ku a správní poplatek  spojený s podáním ná-
vrhu na povolení vkladu práv do katastru  ne-
movitostí uhradí kupující,

- kupní smlouva bude uzavřena okamžitě
poté, co se město Prostějov  stane vlastníkem
předmětných nemovitostí.

Současně pověřilo zástupce společníka
města Prostějova  hlasovat jménem města
Prostějova na valné hromadě obchodní  spo-
lečnosti .A. S. A. TS Prostějov, s. r. o. pro vý-
še uvedený  převod.

Revokace usnesení o prodeji části
pozemku na účelem výstavby  

stylového restauračního zařízení 

Zastupitelstvo města Prostějova po projed-
nání revokovalo  usnesení Zastupitelstva
města Prostějova ze dne 15. 6. 2004  (schvá-
lení prodeje části pozemku p.č. 6083/1 v k.ú.
Prostějov.

Současně schválilo:
1. Prodej části pozemku p. č. 6083/1 - orná

půda v k. ú.  Prostějov o výměře cca 1 300 m2

(přesná výměra bude známa po  zpracování
GP) Marcelu Londovskému, bytem Prostě-
jov, za kupní cenu  ve výši 1 000 Kč/m2, tj.
celkem cca 1 300 000 Kč, za účelem  výstav-
by stylového restauračního zařízení, za těch-
to podmínek:

- celá kupní cena bude uhrazena před pod-
pisem kupní smlouvy, 

- v termínu do 4 let ode dne nabytí účin-
nosti kupní smlouvy bude  pravomocně zko-
laudována novostavba objektu restauračního
zařízení  na převáděné části pozemku (v pří-
padě archeologického nálezu a nutnosti pro-
vedení průzkumu bude lhůta pro výstavbu
prodloužena);  pro případ nesplnění této pod-
mínky bude stanovena smluvní pokuta  ve vý-
ši 50 000 Kč za každý měsíc prodlení a v pří-
padě, že stavba  nebude v daném termínu vů-
bec zahájena, možnost města Prostějova
odstoupit od smlouvy,

- v případě, že nebude do dvou let ode dne
nabytí účinnosti kupní  smlouvy vydáno pra-
vomocné stavební povolení na stavbu  restau-
račního zařízení na převáděném pozemku,
bude ve smlouvě  sjednána možnost města
Prostějova od smlouvy odstoupit, 

- vzhled stavby bude konzultován a odsou-
hlasen odborem koncepce a rozvoje MěÚ
v Prostějově, 

- kupující se ve smlouvě zaváže, že do 6
měsíců ode dne nabytí  účinnosti kupní
smlouvy zřídí bezúplatně věcné břemeno
umístění a užívání veřejného vodovodu ve
prospěch společnosti Vodovody a kanalizace
Prostějov, a. s., v případě nesplnění uvedené-
ho závazku  bude kupující povinen zaplatit
prodávajícímu smluvní pokutu ve  výši 
10 000 Kč a město Prostějov bude moci od
smlouvy odstoupit,

- bude zřízeno věcné předkupní právo měs-
ta Prostějova k převáděné  části pozemku;
předkupní právo bude moci být zrušeno po
kolaudaci  stavby nového objektu na převá-
děném pozemku,

- náklady spojené s vypracováním geome-
trického plánu a správní  poplatek spojený
s podáním návrhu na povolení vkladu práv do
katastru nemovitostí uhradí kupující,

- kupující uhradí poplatek spojený s odně-
tím pozemku ze ZPF  (pozemek je veden ja-
ko orná půda), 

- při zpracování geometrického plánu před
uzavřením kupní smlouvy  bude zohledněna
poloha plánované cyklistické stezky.

2. Bezúplatné nabytí zkolaudované stavby
veřejné parkovací plochy  realizované na čás-
ti pozemku p. č. 6083/1 v k. ú. Prostějov
z vlastnictví Marcela Londovského do vlast-
nictví města Prostějova.

Rada města Prostějova na své 73. schůzi dne 26. 4. 2005 mimo jiné  projednala:

Zastupitelstvo města Prostějova na svém 26. zasedání dne 26. 4.  2005 mimo jiné schválilo: 

Veřejná finanční podpora 
- Hanácký pohár

Rada města Prostějova po projednání
schválila poskytnutí  veřejné finanční pod-
pory z rozpočtu města Prostějova ve výši 50
tisíc Kč Střednímu odbornému učilišti ob-
chodnímu Prostějov, nám. E.  Husserla 1, na
„Hanácký pohár 2005“ (pronájem KaSC,
aparatura,  světla, plakáty, tiskoviny).

Veřejná finanční podpora 
- Písničkou ke slunci

Rada města Prostějova po projednání
schválila poskytnutí  veřejné finanční pod-
pory z rozpočtu města Prostějova ve výši
40  000 Kč Občanskému sdružení „Písnič-
kou ke slunci“, Lidická 86,  Prostějov, na
10. Mezinárodní hudební festival pro děti
a mládež  se zdravotním postižením.

Veřejná finanční 
podpora - TJ Sokol I

Prostějov

Rada města Prostějova po projednání
schválila poskytnutí  veřejné finanční
podpory z rozpočtu města Prostějova ve
výši 33 000 Kč TJ Sokol I Prostějov,
Skálovo nám. 4, na činnosti oddílu  zápa-
su.

Veřejná finanční podpora 
Římskokatolické farnosti 

Povýšení sv.  kříže

Rada města Prostějova po projednání
schválila poskytnutí  veřejné finanční pod-
pory z rozpočtu města Prostějova ve výši 43
tisíc Kč Římskokatolické farnosti Povýšení
sv. kříže, Filipcovo  nám. 4, na opravu kaple
v Prostějově, v Mánesově ulici.

Veřejná finanční podpora 
na opravu kostela 

sv. Cyrila 

Rada města Prostějova po projednání
schválila  poskytnutí veřejné finanční pod-
pory z rozpočtu města Prostějova ve  výši 30
tis. Kč Římskokatolické farnosti Povýšení
sv. kříže,  Filipcovo nám. 4, na opravu nátě-
rů na věži kostela sv. Cyrila.


