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Přehled usnesení zastupitelstva městského obvodu dle čísel ze dne: 11.03.2021 

  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název 

0304/ZMOb-JIH/1822/12 OPVO/ZMOb/0
001/21 

Změny v kontrolním výboru 

0305/ZMOb-JIH/1822/12 OFR/ZMOb/00
02/21 

Návrh rozpočtových opatření č. 1Z/2021 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2021 

0306/ZMOb-JIH/1822/12 OFR/ZMOb/00
01/21 

Návrh na změnu obecně závazné vyhlášky 
statutárního města Ostravy č. 18/2019, o místním 
poplatku za užívání veřejného prostranství 

0307/ZMOb-JIH/1822/12 ODK/ZMOb/00
02/21 

Aktualizace příloh zřizovací listiny příspěvkové 
organizace Technické služby Ostrava-Jih 

0308/ZMOb-JIH/1822/12 ODK/ZMOb/00
01/21 

Stížnost na dopravní situaci v oblasti ulic Jičínská 
a Srbská v Ostravě - Výškovicích 

0309/ZMOb-JIH/1822/12 SOC/ZMOb/00
01/21 

Změna Přílohy č. 1 zřizovací listiny Centra 
sociálních služeb Jih, příspěvková organizace 

0310/ZMOb-JIH/1822/12 SOC/ZMOb/00
02/21 

Žádost o finanční dar - projekt Osobní asistence 
Ostravsko 

0311/ZMOb-JIH/1822/12 OPR/ZMOb/00
01/21 

Žádost o uzavření dohody o prominutí části dluhu 
H. K. 

0312/ZMOb-JIH/1822/12 OPR/ZMOb/00
02/21 

Žádost K. H. N. o prominutí poplatku z prodlení 

0313/ZMOb-JIH/1822/12 OMJ/ZMOb/00
08/21 

Nabytí pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Uralská 

0314/ZMOb-JIH/1822/12 OMJ/ZMOb/00
09/21 

Odejmutí nemovitých věcí ze svěření příspěvkové 
organizaci 

0315/ZMOb-JIH/1822/12 OMJ/ZMOb/00
02/21 

Prodej částí pozemků v k. ú. Výškovice u Ostravy, 
ul. Předškolní 

0316/ZMOb-JIH/1822/12 OMJ/ZMOb/00
03/21 

Prodej pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Čujkovova 

0317/ZMOb-JIH/1822/12 OMJ/ZMOb/00
10/21 

Prodej pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. V Troskách 

0318/ZMOb-JIH/1822/12 OMJ/ZMOb/00
05/21 

Prodej pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Zimmlerova 

0319/ZMOb-JIH/1822/12 OMJ/ZMOb/00
01/21 

Stanovisko k prodeji pozemku v k. ú. Dubina 
u Ostravy, ul. Václava Košaře 

0320/ZMOb-JIH/1822/12 OMJ/ZMOb/00
06/21 

Stanovisko k záměru prodeje části pozemku 
v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní 

0321/ZMOb-JIH/1822/12 OMJ/ZMOb/00
07/21 

Stanovisko k záměru prodeje části pozemku 
v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní a B. Četyny 

0322/ZMOb-JIH/1822/12 INV/ZMOb/000
1/21 

VZ 95.19 Renovace kašny před poliklinikou 
na ul. Dr. Martínka, Ostrava-Hrabůvka - žádost 
o prominutí smluvní pokuty 

0323/ZMOb-JIH/1822/12 OMJ/ZMOb/00
11/21 

Stanovisko k prodeji pozemků v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. Plzeňská 
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0324/ZMOb-JIH/1822/12 OMJ/ZMOb/00
54/20 

Stanovisko k uplatnění předkupního práva a nabytí 
vlastnického práva ke stavbám garáží v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou 

0325/ZMOb-JIH/1822/12 OMJ/ZMOb/00
60/20 

Záměr na prodej části pozemku v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. Horymírova 

0326/ZMOb-JIH/1822/12 OSK/ZMOb/00
01/21 

Změna Přílohy č. 3 a její úplné znění ke zřizovací 
listině příspěvkových organizací ve školství 
a kultuře 

0327/ZMOb-JIH/1822/12 OSK/ZMOb/00
05/21 

Předání hmotného movitého majetku k hospodaření 

0328/ZMOb-JIH/1822/12 OSK/ZMOb/00
04/21 

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 
návratné finanční výpomoci č. 107/20/OŠK 
a Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 
návratné finanční výpomoci č. 108/20/OŠK 

0329/ZMOb-JIH/1822/12 OSK/ZMOb/00
03/21 

Žádost o prominutí termínové podmínky vyúčtování 
dotace za rok 2020 a rozšíření účelu užití dotace 
pro SBA Squash club z.s. a MC Smíšek, z.s. 

0330/ZMOb-JIH/1822/12 OSK/ZMOb/00
02/21 

Sloučení organizací Základní škola Ostrava-
Hrabůvka, Klegova 27, příspěvková organizace 
a Základní škola a mateřská škola MUDr. Emílie 
Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, 
příspěvková organizace 

0331/ZMOb-JIH/1822/12 OPR/ZMOb/00
03/21 

Darování výtěžku z veřejné sbírky “Sbírka 
pro Provaznickou 76” 

0332/ZMOb-JIH/1822/12 OPVO/ZMOb/0
002/21 

Návrh na změny Jednacího řádu Zastupitelstva 
městského obvodu Ostrava-Jih 
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 (zn. předkl.) 
OPVO/ZMOb/0001/21 
Změny v kontrolním výboru 
  
Usnesení číslo: 0304/ZMOb-JIH/1822/12 

OPVO 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
odstoupení JUDr. Ondřeje Ručky z funkce člena kontrolního výboru ke dni 31.01.2021 

  
2) volí 

  
Ing. Alexandra Polanského členem kontrolního výboru s účinností od 11.03.2021 

  
 

 (zn. předkl.) 
OFR/ZMOb/0002/21 
Návrh rozpočtových opatření č. 1Z/2021 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih 
na rok 2021 
  
Usnesení číslo: 0305/ZMOb-JIH/1822/12 

OFR 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
1. rozpočtové opatření č. 1Z/2021 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih, kterým se: 

a) 
- zvýší financování ORJ 6 na pol. 8123, UZ 14 o 64 700 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, UZ 14, ORG 0400171000000 
o 11 500 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, UZ 14, ORG 0400249000000 o 8 700 tis. Kč
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, UZ 14, ORG 0400275000000 
o 22 500 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 6, § 3612, pol. 5171, UZ 14 o 19 000 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 6, § 3612, pol. 6121, UZ 14, ORG 0400293000000 o 3 000 tis. Kč
- sníží financování ORJ 6 na pol. 8124, UZ 14 o 2 000 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 6, 3612, pol. 5123 o 500 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 6, 3612, pol. 5171 o 1 500 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 6, § 3612, pol. 5123 o 200 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 6, § 3612, pol. 5171 o 100 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 6, § 3612, pol. 5141, UZ 14 o 300 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 6, § 3612, pol. 5163 o 90 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 6, § 6310, pol. 5163 o 90 tis. Kč 

b) 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 3113, pol. 6121, ORG 0400379000000 o 7 480 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 8, § 3113, pol. 5171, ORG 0400379000000 o 7 480 tis. Kč 
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c) 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 750 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3429, pol. 6121, UZ 12, ORG 0400399000000 o 750 tis. Kč 

d) 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 1 500 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3421, pol. 6121, UZ 12, ORG 0400400000000 o 1 500 tis. Kč

e) 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 2 200 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5331, UZ 12, ORG 381 o 1 100 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 6351, UZ 12, ORG 381 o 1 100 tis. Kč 

f) 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121, UZ 3595, ORG 0400199000000 
o 2 800 tis. Kč 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 3421, pol. 6121, ORG 0400341000000 o 1 600 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3113, pol. 6121, UZ 3595, ORG 0400094000000 o 200 tis. Kč
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3745, pol. 6121, UZ 3595, ORG 0400248000000 
o 2 600 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3113, pol. 6121, ORG 0400094000000 o 1 600 tis. Kč 

g) 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 1 210 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121, ORG 0400408000000 o 1 210 tis. Kč 

h) 
- zvýší nedaňové příjmy ORJ 1, § 2219, pol. 2212 o 1 057 tis. Kč 
- zvýší nedaňové příjmy ORJ 11, § 6171, pol. 2324 o 270 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 1 327 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 2 625 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 1, § 2219, pol. 5171 o 1 853 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 1, § 2219, pol. 5169 o 772 tis. Kč 

2. zvýšení závazného ukazatele “příspěvek na provoz” na rok 2021 pro příspěvkovou organizaci 
zřízenou statutárním městem Ostrava,městským obvodem Ostrava-Jih”: 

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace, 
se sídlem Ostrava-Jih, Zábřeh, Horymírova 100, IČO 70944628, o částku 1 100 tis. Kč účelově 
určenou na financování projektu “Vraťme děti zpátky na hřiště”    

3. zvýšení závazného ukazatele “investiční příspěvek” na rok 2021 pro příspěvkovou organizaci 
zřízenou statutárním městem Ostrava,městským obvodem Ostrava-Jih”: 

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace, 
se sídlem Ostrava-Jih, Zábřeh, Horymírova 100, IČO 70944628, o částku 1 100 tis. Kč účelově 
určenou na financování projektu “Vraťme děti zpátky na hřiště”  
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(zn. předkl.) 
OFR/ZMOb/0001/21 
Návrh na změnu obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č. 18/2019, 
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
  
Usnesení číslo: 0306/ZMOb-JIH/1822/12 

OFR 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
předložit Zastupitelstvu města Ostravy pro území městského obvodu Ostrava-Jih návrh 
na změnu obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č. 18/2019, o místním poplatku 
za užívání veřejného prostranství, pro území městského obvodu Ostrava-Jih, ve znění přílohy 
č. 1 předloženého materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
ODK/ZMOb/0002/21 
Aktualizace příloh zřizovací listiny příspěvkové organizace Technické služby 
Ostrava- Jih 
  
Usnesení číslo: 0307/ZMOb-JIH/1822/12 

ODK 

k usnesení č. 4016/RMOb-JIH/1822/69 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
aktualizaci přílohy č. 1 a přílohy č. 2 ke zřizovací listině organizace Technické služby 
Ostrava- Jih, příspěvková organizace, IČ0 66739331, se sídlem Kpt. Vajdy 3202/6, 
700 30 Ostrava-Zábřeh, s účinností od 11. 3. 2021, dle předloženého materiálu a jeho přílohy 

  
 

 (zn. předkl.) 
ODK/ZMOb/0001/21 
Stížnost na dopravní situaci v oblasti ulic Jičínská a Srbská v Ostravě - Výškovicích 
  
Usnesení číslo: 0308/ZMOb-JIH/1822/12 

ODK 

k usnesení č. 4014/RMOb-JIH/1822/69 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
text odpovědi na stížnost na dopravní situaci v oblasti ulic Jičínská a Srbská v Ostravě -
Výškovicích dle předloženého návrhu 
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(zn. předkl.) 
SOC/ZMOb/0001/21 
Změna Přílohy č. 1 zřizovací listiny Centra sociálních služeb Jih, příspěvková 
organizace 
  
Usnesení číslo: 0309/ZMOb-JIH/1822/12 

SOC 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
změnu Přílohy č. 1 zřizovací listiny Centra sociálních služeb Jih, příspěvkové organizace, 
se sídlem Odborářská 677/72, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 08238359 s účinnosti 
od 01.04.2021, dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
SOC/ZMOb/0002/21 
Žádost o finanční dar - projekt Osobní asistence Ostravsko 
  
Usnesení číslo: 0310/ZMOb-JIH/1822/12 

SOC 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
neposkytnout finanční dar obecně prospěšné společnosti Centrum pro zdravotně postižené 
Moravskoslezského kraje o.p.s., Bieblova 2922/3, 702 00  Moravská Ostrava, IČO 26593548 ve 
výši 25 000 Kč 

  
 

 (zn. předkl.) 
OPR/ZMOb/0001/21 
Žádost o uzavření dohody o prominutí části dluhu H. K. 
  
Usnesení číslo: 0311/ZMOb-JIH/1822/12 

OPR 

k usnesení č. 3911/RMOb-JIH/1822/68 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
uzavřít dohodu o prominutí části dluhu s XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX 
XXXXXXXXX dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
2) rozhodlo 

  
prominout část dluhu XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXX, dle podmínek dohody, která je přílohou č. 4 předloženého materiálu 
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(zn. předkl.) 
OPR/ZMOb/0002/21 
Žádost K. H. N. o prominutí poplatku z prodlení 
  
Usnesení číslo: 0312/ZMOb-JIH/1822/12 

OPR 

k usnesení č. 4039/RMOb-JIH/1822/69 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
prominout poplatky z prodlení XXXXX XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX ve výši 
308 234 Kč, tedy 90 % z dlužné částky, které převzala v rámci dědického řízení po zůstaviteli 
XXXXXXX XXXXX, nar. XXXXXXX, zemř. XXXXXXX, z titulu kapitalizovaného poplatku 
z prodlení za pozdní úhrady nájemného a záloh na služby spojených s užíváním bytu 
na ulic i Jugoslávská č.p. XXXX, č.or. XX v Ostravě Zábřehu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/ZMOb/0008/21 
Nabytí pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Uralská 
  
Usnesení číslo: 0313/ZMOb-JIH/1822/12 

OMJ 

k usnesení č. 3991/RMOb-JIH/1822/69 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
uzavřít darovací smlouvu ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu na pozemek p.p.č. 634/9, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, o výměře 89 m2, v k. ú.  Zábřeh nad Odrou, s dárci –
doc. Ing. XXXXX XXXXXX, Ph.D. a XXXXXX XXXXXX, oba bytem XXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXX Ostrava 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/ZMOb/0009/21 
Odejmutí nemovitých věcí ze svěření příspěvkové organizaci 
  
Usnesení číslo: 0314/ZMOb-JIH/1822/12 

OMJ 

k usnesení č. 4001/RMOb-JIH/1822/69 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
odejmout k 01.04.2021 ze svěření Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, 
Mitušova 16, příspěvkové organizaci, se sídlem Mitušova 1506/16, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, 
IČO 70631735 nemovité věci, a to pozemky p.č.st. 1416, p.č.st. 1418 a stavbu občanské 
vybavenosti č.p. 1115, v k. ú. Hrabůvka, na ulici Mitušova 8 
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2) zmocňuje 

  
místostarostu Ing. Otakara Šimíka k podpisu Úplného znění přílohy č. 1 ke zřizovací listině 
příspěvkové organizace 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/ZMOb/0002/21 
Prodej částí pozemků v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Předškolní 
  
Usnesení číslo: 0315/ZMOb-JIH/1822/12 

OMJ 

k usnesení č. 3989/RMOb-JIH/1822/69 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
prodat níže uvedené nemovité věci v k. ú. Výškovice u Ostravy: 

pozemek parc.č. 793/460 ostatní plocha, zeleň o výměře 191 m2 

pozemek parc.č. 793/461 ostatní plocha, zeleň o výměře 20 m2 

pozemek parc.č. 793/462 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 153 m2 

vzniklé na základě geometrického plánu č. 1238-168/2020 rozdělením pozemků parc.č. 793/281 
a pozemku parc.č. 793/180 včetně zpevněné plochy umístěné na vzniklém pozemku 
parc.č. 793/462 

do vlastnictví RACEK plus s.r.o., IČO: 25869264, se sídlem Ostrava-Výškovice, 
Předškolní 2/671, PSČ 700 30, za kupní cenu ve výši 361 000 Kč včetně zákonné sazby DPH, 
za podmínky, že kupující uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku ve výši 1 600 Kč, 
správní poplatek za vklad práv do katastru nemovitostí v zákonné výši 

a vyhradit si pravomoc zřídit věcné břemeno - služebnost inženýrských sítí ve prospěch 
statutárního města Ostravy, jako vlastníka vedení VO a vodovodního řadu, spočívající v právu 
mít umístěné, provozovat a opravovat vedení VO v pozemku parc.č. 793/460 a vodovodní řad 
v pozemku parc.č. 793/462, vše k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava včetně práva vstupu 
a vjezdu na tyto pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a obnovou 
vedení VO a vodovodního řadu v rozsahu daném geometrickým plánem č. 1260-1/2021, na dobu 
neurčitou za úplatu 100 Kč + zákonná sazba DPH 

a uzavřít kupní smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti ve znění přílohy č. 5 
tohoto materiálu 
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 (zn. předkl.) 
OMJ/ZMOb/0003/21 
Prodej pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Čujkovova 
  
Usnesení číslo: 0316/ZMOb-JIH/1822/12 

OMJ 

k usnesení č. 3990/RMOb-JIH/1822/69 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
prodat nemovitou věc - pozemek p.č.st. 2086/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. Čujkovova, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih do vlastnictví Bytového 
družstva Čujkovova 38/1740, IČO: 25862723, se sídlem Čujkovova 1740/38, Zábřeh, 
700 30 Ostrava za kupní cenu ve výši 40 000 Kč, za podmínky, že kupující uhradí náklady 
na zpracování znaleckého posudku ve výši 1 400 Kč  a správní poplatek  za vklad vlastnického 
práva do katastru nemovitostí a uzavřít kupní smlouvu ve znění přílohy č. 3 předkládaného 
materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/ZMOb/0010/21 
Prodej pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. V Troskách 
  
Usnesení číslo: 0317/ZMOb-JIH/1822/12 

OMJ 

k usnesení č. 3999/RMOb-JIH/1822/69 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
a) prodat pozemek p.p.č. 673/18 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 28 m2 v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-
Jih, do podílového spoluvlastnictví XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX   XXXX 
a  XXXXXXXXX XXXXXXXX  XXXXX XXXXXXXX XXXXX, za kupní cenu ve výši 
28 491 Kč za podmínky, že kupující uhradí poměrnou část nákladů za zpracování znaleckého 
posudku ve výši 800 Kč a geometrického plánu ve výši 3 025 Kč a správní poplatek za vklad 
práv do katastru nemovitostí 

b) prodat pozemek p.p.č. 673/19 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 29 m2 v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-
Jih, do vlastnictví XXXXXX  XXXXXXXXX XXXXX  XXXXX XXXXX, za kupní cenu ve 
výši 29 509 Kč za podmínky, že kupující uhradí poměrnou část nákladů za zpracování 
znaleckého posudku ve výši 800 Kč a geometrického plánu ve výši 3 025 Kč a správní poplatek 
za vklad práv do katastru nemovitostí 

c) vyhradit si pravomoc zřídit věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě ve prospěch 
statutárního města Ostravy, jako vlastníka vedení VO k pozemkům p.p.č. 673/18 ostatní plocha, 
jiná plocha a p.p.č. 673/19 ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, 
v rozsahu dle geometrického plánu č. 3568-37/2019, na dobu neurčitou za úplatu ve výši 100 Kč
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a uzavřít kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti ve znění přílohy 
č. 3 předkládaného materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/ZMOb/0005/21 
Prodej pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Zimmlerova 
  
Usnesení číslo: 0318/ZMOb-JIH/1822/12 

OMJ 

k usnesení č. 3997/RMOb-JIH/1822/69 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
prodat nemovitou věc - pozemek p.p.č. 426/56 ostatní plocha o výměře 3 m2 v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. Zimmlerova, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih do společného jmění 
manželů XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXX za kupní cenu ve výši 3 000 Kč, za podmínky, že kupující uhradí náklady 
na zpracování znaleckého posudku ve výši 1 400 Kč  a správní poplatek  za vklad vlastnického 
práva do katastru nemovitostí a uzavřít kupní smlouvu ve znění přílohy č. 3 předkládaného 
materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/ZMOb/0001/21 
Stanovisko k prodeji pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Václava Košaře 
  
Usnesení číslo: 0319/ZMOb-JIH/1822/12 

OMJ 

k usnesení č. 3934/RMOb-JIH/1822/68 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) vydává 

  
nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat pozemek parc.č. 73/49 ostatní plocha, 
manipulační plocha o výměře 749 m2 v k. ú. Dubina u Ostravy a žádá Zastupitelstvo města 
Ostravy rozhodnout o záměru města neprodat uvedený pozemek 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/ZMOb/0006/21 
Stanovisko k záměru prodeje části pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní 
  
Usnesení číslo: 0320/ZMOb-JIH/1822/12 

OMJ 

k usnesení č. 3992/RMOb-JIH/1822/69 
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Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) vydává 

  
nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat část pozemku parc.č. 110/5, ostatní plocha, jiná 
plocha, o výměře 4 456 m2 v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 1 tohoto materiálu, 
v k. ú. Dubina u Ostravy a žádá Zastupitelstvo města Ostravy, aby si vyhradilo pravomoc prodat 
část pozemku za účelem výstavby basketbalové haly, za podmínek uvedených v důvodové 
zprávě 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/ZMOb/0007/21 
Stanovisko k záměru prodeje části pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní 
a B. Četyny 
  
Usnesení číslo: 0321/ZMOb-JIH/1822/12 

OMJ 

k usnesení č. 4038/RMOb-JIH/1822/69 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) vydává 

  
souhlasné stanovisko k záměru města prodat část pozemku parc.č. 121/1, ostatní plocha, jiná 
plocha, nově označeného jako pozemek parc.č. 121/7, ostatní plocha, jiná plocha, 
o výměře 1 883 m2 v rozsahu dle geometrického plánu č. 519-200585/2020, který je přílohou 
č. 1 tohoto materiálu, v k. ú. Dubina u Ostravy a žádá Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout 
o záměru města prodat část pozemku za účelem výstavby nové maloobchodní prodejny Lidl 

  
 

 (zn. předkl.) 
INV/ZMOb/0001/21 
VZ 95.19 Renovace kašny před poliklinikou na ul. Dr. Martínka, Ostrava-Hrabůvka -
žádost o prominutí smluvní pokuty 
  
Usnesení číslo: 0322/ZMOb-JIH/1822/12 

INV 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
prominout smluvní pokutu ve výši 493 735,06 Kč z prodlení s předáním díla “Renovace kašny 
před poliklinikou na ul. Dr. Martínka, Ostrava-Hrabůvka”, dle smlouvy o dílo S/1037/2019/INV, 
zhotoviteli TOKAMA stavební s.r.o., Ostravská 19, 739 25 Sviadnov, IČO 01445961, 
dle důvodové zprávy 
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(zn. předkl.) 
OMJ/ZMOb/0011/21 
Stanovisko k prodeji pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Plzeňská 
  
Usnesení číslo: 0323/ZMOb-JIH/1822/12 

OMJ 

k usnesení č. 4037/RMOb-JIH/1822/69 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) vydává 

  
souhlasné stanovisko k záměru města prodat část pozemku p.p.č. 612/57 o výměře 9649 m2

a pozemek p.č.st. 4192 o výměře 427 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, svěřené městskému obvodu 
Ostrava-Jih za účelem výstavby objektu nebo souboru objektů občanské vybavenosti 
a za podmínek uvedených v upravené důvodové zprávě a dle studie „MAPPA“, která je přílohou 
č. 2 předkládaného materiálu a žádá Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru města 
prodat uvedené nemovité věci 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/ZMOb/0054/20 
Stanovisko k uplatnění předkupního práva a nabytí vlastnického práva ke stavbám 
garáží v k. ú. Zábřeh nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 0324/ZMOb-JIH/1822/12 

OMJ 

k usnesení č. 3747/RMOb-JIH/1822/63 
k usnesení č. 3862/RMOb-JIH/1822/66 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
neuplatnit předkupní právo a nenabýt vlastnické právo k níže uvedeným nemovitým věcem -
stavbám stojících na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeným městskému 
obvodu Ostrava-Jih: 

1. ke stavbě bez čp/če, garáž, stojící na pozemku p.č.st. 2446 v k. ú. Zábřeh nad Odrou 

2. ke stavbě bez čp/če, garáž, stojící na pozemku p.č.st. 2567 v k. ú. Zábřeh nad Odrou 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/ZMOb/0060/20 
Záměr na prodej části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Horymírova 
  
Usnesení číslo: 0325/ZMOb-JIH/1822/12 

OMJ 

k usnesení č. 2649/RMOb-JIH/1822/47 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
o záměru prodat část pozemku p.p.č. 1060/2 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh 
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nad Odrou, ul. Horymírova, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih nově označeného jako 
pozemek p.p.č. 1060/10 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 51 m2 v rozsahu dle geometrického 
plánu č. 3636-86/2020, který je součástí přílohy č. 1 tohoto materiálu      

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/ZMOb/0001/21 
Změna Přílohy č. 3 a její úplné znění ke zřizovací listině příspěvkových organizací 
ve školství a kultuře 
  
Usnesení číslo: 0326/ZMOb-JIH/1822/12 

OŠK 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
změnu a úplné znění přílohy č. 3  ke zřizovací listině příspěvkových organizací ve školství 
a kultuře k níže uvedeným příspěvkovým organizacím k 31.12.2019, dle důvodové zprávy: 

- Základní škola a mateřská škola Ostrava–Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace, 
se sídlem A. Kučery 1276/20, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70944652 

- Základní škola Ostrava–Hrabůvka, Klegova 27, příspěvková organizace, se sídlem 
Klegova 1398/27, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70978379 

- Základní škola a mateřská škola Ostrava–Hrabůvka, Krestova  36A, příspěvková organizace, 
se sídlem Krestova 36A, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70631743 

- Základní škola a mateřská škola, Ostrava–Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace, 
se sídlem Mitušova 1506/16, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70631735 

- Základní škola a mateřská škola MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, 
příspěvková organizace, se sídlem Klegova 1169/29, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70978361 

- Základní škola Ostrava–Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace, se sídlem 
Provaznická 831/64, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70978310 

- Základní škola a mateřská škola Ostrava–Dubina, V. Košaře 6, příspěvková organizace, 
se sídlem V. Košaře 121/6, 700 30 Ostrava-Dubina, IČO 70631751 

- Základní škola Ostrava–Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace, se sídlem 
F. Formana 268/45, 700 30 Ostrava-Dubina, IČO 70944661 

- Základní škola a mateřská škola Ostrava–Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvková organizace, 
se sídlem B. Dvorského 1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70978352 

- Základní škola a mateřská škola Ostrava–Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvková organizace, 
se sídlem Kosmonautů 2217/15, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70944687 

- Základní škola a mateřská škola Ostrava–Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace, 
se sídlem Kosmonautů 2215/13, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70631760 
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- Základní škola a mateřská škola Ostrava–Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace, 
se sídlem Březinova 52, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70978336 

- Základní škola Ostrava–Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvková organizace, se sídlem 
Chrjukinova 1801/12, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70978387 

- Základní škola a mateřská škola Ostrava–Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvková organizace, 
se sídlem Volgogradská 2600/6B, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70978328 

- Základní škola Ostrava–Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvková organizace, se sídlem 
Jugoslávská 2906/23, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70978344 

- Základní škola a mateřská škola, Ostrava–Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace, 
se sídlem Horymírova 2978/100, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70944628 

- Základní škola Ostrava – Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace, se sídlem Srbská 450/2, 
700 30 Ostrava-Výškovice, IČO 70631778 

- Základní škola a mateřská škola Ostrava–Výškovice, Šeříková 33, příspěvková organizace, 
se sídlem Šeříková 3682/33, 700 30 Ostrava-Výškovice, IČO 70631786 

- Mateřská škola Ostrava - Výškovice, Staňkova 33, příspěvková organizace, se sídlem 
Staňkova 156/33, 700 30 Ostrava-Výškovice, IČO 75029839 

- Mateřská škola Volgogradská 4, 700 30  Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace, se sídlem 
Volgogradská 2613/4, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 75029847 

- Mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace, se sídlem 
Za Školou 2851/1, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 75029855 

- Mateřská škola Harmonie Ostrava - Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvková organizace, 
se sídlem Zlepšovatelů 1502/27, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 75029863 

- Mateřská škola Ostrava - Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvková organizace, se sídlem 
Adamusova1041/7, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 75029871 

- Mateřská škola A. Gavlase 12A, 700 30 Ostrava - Dubina, příspěvková organizace, se sídlem 
A. Gavlase 182/12A, 700 30 Ostrava-Dubina, IČO 75029880 

- Mateřská škola Ostrava - Dubina, F. Formana 13, příspěvková organizace, se sídlem 
F. Formana 251/13, 700 30 Ostrava-Dubina, IČO 75029821 

- Kulturní zařízení Ostrava-Jih, příspěvková organizace, se sídlem Dr. Martínka 1439/4, 
700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 73184560 
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2) zmocňuje 

  
starostu Bc. Martina Bednáře a místostarostku Mgr. Dagmar Hrabovskou k podpisu Přílohy č. 3 
ke zřizovací listině výše uvedených příspěvkových organizací 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/ZMOb/0005/21 
Předání hmotného movitého majetku k hospodaření 
  
Usnesení číslo: 0327/ZMOb-JIH/1822/12 

OŠK 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
Dodatek přílohy č. 3 ke zřizovací listině dle předloženého materiálu a jeho přílohy 

- Základní škole Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové organizaci, se sídlem 
Provaznická 831/64, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70978310 

- Mateřské škole Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvkové organizaci, 
se sídlem Zlepšovatelů 1502/27, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 75029863 

- Základní škole a mateřské škole MUDr. Emílie Lukášové Ostrava–Hrabůvka, Klegova 29, 
příspěvkové organizaci, se sídlem Klegova 1169/29, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70978379 

- Základní škole a mateřské škole Ostrava–Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvkové organizaci, 
se sídlem Mitušova 1506/16, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70631735 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/ZMOb/0004/21 
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci 
č. 107/20/OŠK a Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční 
výpomoci č. 108/20/OŠK 
  
Usnesení číslo: 0328/ZMOb-JIH/1822/12 

OŠK 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
uzavřít Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci 
č. 107/20/OŠK a Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci 
č. 108/20/OŠK dle přílohy důvodové zprávy 

  
 (zn. předkl.) 

OSK/ZMOb/0003/21 
Žádost o prominutí termínové podmínky vyúčtování dotace za rok 2020 a rozšíření 
účelu užití dotace pro SBA Squash club z.s. a MC Smíšek, z.s. 
  
 

OŠK 



Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih 
zastupitelstvo městského obvodu 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 

Strana 17/19 
  

 
Usnesení číslo: 0329/ZMOb-JIH/1822/12 
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
a) o prominutí termínové podmínky pro vyúčtování poskytnuté účelové dotace za rok 2020, která 
je dle usnesení ZMOb Ostrava-Jih č. 0151/ZMOb-JIH/1822/7 a dle ustanovení Veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 82/20/OŠK stanovena do 15.12.2020 a uzavřít Dodatek 
č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. 82/20/OŠK dle předloženého 
návrhu, kterým se prodlouží termín pro vyúčtování z 15.12.2020 na nový termín do 29.01.2021 
a uzavřít Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace na rok 2021 se spolkem 
SBA Squash club z.s., se sídlem Horymírova 3069/5, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 66933382 

b) o prominutí termínové podmínky pro vyúčtování poskytnuté účelové dotace za rok 2020, která 
je dle usnesení ZMOb Ostrava-Jih č. 0151/ZMOb-JIH/1822/7 a dle ustanovení Veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 2/20/OŠK stanovena do 15.12.2020 a rozšířit účel užití 
dotace a uzavřít Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. 2/20/OŠK 
dle předloženého návrhu, kterým se prodlouží termín pro vyúčtování z 15.12.2020 na nový 
termín do 16.12.2020 a rozšířit účel užití dotace o provozní náklady a ostatní osobní výdaje 
včetně odvodů a uzavřít Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace na rok 2021 
se spolkem MC Smíšek, z.s., se sídlem Aviatiků 1522/20, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, 
IČO 22691561 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/ZMOb/0002/21 
Sloučení organizací Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvková 
organizace a Základní škola a mateřská škola MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-
Hrabůvka, Klegova 29, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 0330/ZMOb-JIH/1822/12 

OŠK 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
- sloučit organizace Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvková organizace 
a Základní škola a mateřská škola MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, 
příspěvková organizace, s účinností od 01. 08. 2021 

- zrušit organizaci Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvková organizace 
se sídlem Klegova 1398/27, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70978379, ke dni 31. 07. 2021 

- že přejímající organizací se stane Základní škola a mateřská škola MUDr. Emílie Lukášové 
Ostrava-Hrabůvka, Klegova 1169/29, příspěvková organizace, která změní název na Základní 
škola a mateřská škola MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková 
organizace se sídlem Klegova 1169/29, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70978361, s účinností 
od 01. 08. 2021 

- aby všechen majetek, práva a závazky zrušené organizace přešly dnem sloučení na přejímající 
organizaci s novým názvem Základní škola a mateřská škola MUDr. Emílie Lukášové 
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a Klegova, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace se sídlem Klegova 1169/29, 
700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70978361 

  
2) schvaluje 

  
- změnu úplného znění zřizovací listiny organizace Základní škola a mateřská škola 
MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace se sídlem 
Klegova 1169/29, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70978361, s účinností od 01. 08. 2021 

- změnu úplného znění přílohy č. 1 ke zřizovací listině organizace Základní škola a mateřská 
škola MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace se sídlem 
Klegova 1169/29, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70978361, s účinností od 01. 08. 2021  

  
3) zmocňuje 

  
- Bc. Martina Bednáře, starostu městského obvodu Ostrava-Jih a Mgr. Dagmar Hrabovskou, 
místostarostku městského obvodu Ostrava-Jih k podpisu úplného znění zřizovací listiny 
organizace Základní škola a mateřská škola MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-
Hrabůvka, příspěvková organizace se sídlem Klegova 1169/29, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, 
IČO 70978361 

- Bc. Martina Bednáře, starostu městského obvodu Ostrava-Jih a Ing. Otakara Šimíka, 
místostarostu městského obvodu Ostrava-Jih, k podpisu úplného znění přílohy č. 1 ke zřizovací 
listině organizace Základní škola a mateřská škola MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-
Hrabůvka, příspěvková organizace se sídlem Klegova 1169/29, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, 
IČO 70978361 

  
 

 (zn. předkl.) 
OPR/ZMOb/0003/21 
Darování výtěžku z veřejné sbírky “Sbírka pro Provaznickou 76” 
  
Usnesení číslo: 0331/ZMOb-JIH/1822/12 

OPR 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
Metodiku pro rozdělení výtěžku veřejné sbírky “Sbírka pro Provaznickou 76,” která je přílohou 
č. 1 předloženého materiálu 

  
2) rozhodlo 

  
rozdělit výtěžek sbírky dle Metodiky pro rozdělení výtěžku veřejné sbírky “Sbírka 
pro Provaznickou 76” formou daru dle předložené vzorové darovací smlouvy 
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3) schvaluje 

  
vzorovou darovací smlouvu, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu  

  
4) pověřuje 

  
starostu městského obvodu Ostrava-Jih k podpisu darovacích smluv k rozdělení výtěžku sbírky 
dle předloženého materiálu 

  
5) rozhodlo 

  
neuplatnit zákonnou možnost použít část hrubého výtěžku sbírky až do výše 5 % z celkového 
hrubého výtěžku na úhradu nákladů spojených s konáním sbírky, a to za celou dobu, po kterou 
byla sbírka konána 

  
 

 (zn. předkl.) 
OPVO/ZMOb/0002/21 
Návrh na změny Jednacího řádu Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 0332/ZMOb-JIH/1822/12 

OPVO 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
změny Jednacího řádu Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih dle návrhu Bc. Zdeňka 
Hűbnera, MBA 

  
 

 


