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                                                                                                                               Ostrava 31.05.2019 

Pozvánka  
na 24. schůzi rady města  
konanou dne 04.06.2019 

Místo jednání:        zasedací síň rady města, dv. č. 206 Radnice města Ostravy 

Začátek jednání:     09:30 hodin 

 

 
Seznam materiálů: 

Číslo 

Materiálu 

Věc Předkládá 

RM_M 1 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Martina 

Štěpánka, Ph.D., náměstka primátora,                   

do Chorvatska (Split) ve dnech 03.-08.05.2019 

Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., náměstek 

primátora 

RM_M 2 Návrh na souhlas s podáním žádosti o dočerpání 

dotace v rámci "Podmínek dotačního programu 

na podporu sociálních služeb a způsobu rozdělení 

a čerpání dotace z kapitoly 313 - MPSV státního 

rozpočtu" pro poskytovatele sociálních služeb           

na rok 2019 

Ing. Zuzana Ožanová, starostka 

městského obvodu Moravská Ostrava 

a Přívoz 

RM_M 3 Návrh na udělení souhlasu s vyřazením                         

a likvidací neupotřebitelné movité věci svěřené    

k hospodaření právnické osobě Knihovna města 

Ostravy, příspěvková organizace 

Mgr. Miroslava Sabelová, ředitelka 

Knihovny města Ostravy, příspěvková 

organizace 

RM_M 4 Návrh na záměr města prodat nemovité věci                 

v k.ú. Skalice u Frýdku-Místku, obec Frýdek-

Místek, návrh na záměr města neprodat 

nemovitou věc v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec 

Ostrava, návrh na záměr města neprodat 

nemovité věci v k.ú. Přívoz, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 5 Návrh úplatně nabýt/nenabýt nemovité věci                   

v k.ú. Svinov, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 6 Návrh na uzavření dodatku č. 2 k nájemní 

smlouvě ev. č. 2500/2018/MJ, ve znění dodatku 

č. 1, na pronájem jednotky č. 3037/5 v domě              

na ul Horní 3037/110, Ostrava-Bělský Les 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 
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RM_M 7 Návrh na bezúplatné převzetí nedokončeného 

dlouhodobého hmotného majetku do evidence 

investičního odboru MMO v rámci stavby 

"Výstavba bytového domu na ulici Janáčkova, 

Moravská Ostrava" 

Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 8 Předchozí souhlas s uzavřením dodatku č. 4                 

k nájemní smlouvě na pronájem nemovité věci            

v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava,                  

pro městský obvod Ostrava-Jih 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 9 Návrh na záměr města změnit nájemní smlouvu - 

Asociace TRIGON a návrh na záměr města 

nepronajmout části pozemků v k.ú. Poruba a k.ú. 

Svinov, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 10 Návrh na prodej pozemků v k. ú. Hošťálkovice, 

obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 11 Návrh na uložení odvodu a poskytnutí 

neinvestičního příspěvku Knihovně města 

Ostravy, příspěvkové organizaci 

Mgr. Miroslava Sabelová, ředitelka 

Knihovny města Ostravy, příspěvková 

organizace 

RM_M 12 Předchozí souhlas rady města s uzavřením 

nájemní smlouvy na část pozemku v k.ú. 

Vítkovice, obec Ostrava pro městský obvod 

Vítkovice 

Předchozí souhlas rady města  s uzavřením 

nájemní smlouvy na část pozemku v k.ú. 

Michálkovice, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 13 Zpráva ze zahraničních pracovních cest pana 

Marka Pokorného, ředitele příspěvkové 

organizace PLATO Ostrava, do Itálie (Benátky) 

ve dnech 8. - 11. 5. 2019, a do Francie (Paříž)         

ve dnech 7. - 11. 2. 2019 

Marek Pokorný, ředitel PLATO 

Ostrava, příspěvková organizace 

RM_M 14 Návrh na uzavření "Smluv o zřízení věcného 

břemene" v souvislosti se stavbami uvedenými         

v rozpočtu statutárního města Ostravy 

Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 15 Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě Ing. Marcela Trojáková, MPA, 

vedoucí odboru vnitřních věcí 

 

RM_M 16 Návrh na souhlas s umístěním stavby "Chodník  

u cementárny" 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 
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RM_M 17 Návrh na vydání předchozího souhlasu k prodeji 

nemovitého majetku (ul. Na Baranovci) 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 18 Návrh na souhlas s umístěním podzemního 

vedení přípojky NN a uzavření smlouvy                   

o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene          

k pozemku ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 19 Návrh směnit nemovité věci v k.ú. Michálkovice, 

obec Ostrava, návrh přijmout darem nemovité 

věci v k.ú. Svinov, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 20 Návrh koupit nemovité věci a návrh na záměr 

města prodat nemovité věci - vše k.ú. 

Michálkovice, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 21 Návrh na záměr města prodat pozemky                       

ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k. ú. 

Pustkovec, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 22 Návrh na záměr města nesměnit pozemky, vše           

v k.ú. Přívoz, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 23 Návrh směnit nemovité věci v k.ú. Krásné Pole, 

obec Ostrava a návrh na jejich svěření 

městskému obvodu Krásné Pole 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 24 Návrh přijmout darem nemovitou věc                    

v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 25 Návrh na poskytnutí dotace spolku Hokejový 

klub RT TORAX PORUBA 2011 v rámci 

výběrového řízení na poskytnutí peněžních 

prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy 

na rok 2019 v oblasti Vrcholového sportu 

Ing. Sylva Sládečková, vedoucí 

odboru školství a sportu 

RM_M 26 Návrh na neodejmutí nemovitých věcí v k. ú. 

Čehovice, obec Čehovice městskému obvodu 

Mariánské Hory a Hulváky, návrh na záměr 

města prodat nemovité věci v k.ú. Čehovice, 

obec Čehovice 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 27 Návrh prodat pozemek parc.č. 430 v k.ú. 

Bobrovníky, obec Hlučín 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 28 Návrh darovat pozemek a uzavřít darovací 

smlouvu a smlouvu o zřízení služebnosti v k. ú. 

Přívoz 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 
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RM_M 29 Návrh na záměr města neprodat nemovitou věc          

v k.ú. Hrabová, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 30 Návrh uzavřít "Smlouvu o bezúplatném převodu 

vlastnického práva k nemovitým věcem" -  k.ú. 

Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 31 Žádost o vydání předchozího souhlasu rady 

města s uzavřením dohody o spolupráci mezi 

statutárním městem Ostrava, městským obvodem 

Moravská Ostrava a Přívoz a společností 

RUBIKON Centrum, z.ú. 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 32 Návrh na souhlas s trvalým odnětím plnění 

funkcí lesa a souhlas dle § 184a) zákona 

183/2006 Sb., pro společnost CONTERA 

Management s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 33 Schválení objednávek v rámci akce "Ostrava            

v Praze" 

Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí 

odboru kultury a volnočasových 

aktivit 

RM_M 34 Schválení účetních závěrek příspěvkových 

organizací zřízených SMO k rozvahovému dni 

31.12.2018 za účetní období 1.1.2018 - 

31.12.2018 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru 

financí a rozpočtu 

RM_M 35 Návrh na rozdělení volných zdrojů u ZBÚ Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru 

financí a rozpočtu 

RM_M 36 Úprava rozpočtu Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru 

financí a rozpočtu 

RM_M 37 Organizační zabezpečení hodnocení hospodaření 

SMO a orgánu města, Městské policie Ostrava, 

činnosti a hospodaření příspěvkových organizací 

zřízených SMO za I. pololetí 2019 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru 

financí a rozpočtu 

RM_M 38 Akční plán koncepce sociálního bydlení 

statutárního města Ostravy 

Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí 

odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

RM_M 39 Projednání informace společnosti RESIDOMO, 

s.r.o. ve věci odkanalizování lokality ul.                   

Na Josefské 

Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, 

vedoucí odboru ochrany životního 

prostředí 

RM_M 40 Odpověď na petici "Stop drcení odpadů                     

v Hrabové" 

Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, 

vedoucí odboru ochrany životního 

prostředí 
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RM_M 41 Odpověď na petici – „STOP kyselině sírové              

v Hrabové“ 

Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, 

vedoucí odboru ochrany životního 

prostředí 

RM_M 42 Návrh na záměr pronájmu části pozemku parc. č. 

3216/4 v k.ú. Radvanice, obec Ostrava 

Návrh   na záměr pronájmu části pozemků v k.ú. 

Hrabová, obec Ostrava  

Návrh na záměr pronájmu části pozemku parc. č. 

495/1 v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 43 Informace o plnění usnesení zastupitelstva města Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí 

odboru legislativního a právního 

RM_M 44 Schválení Dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí 

dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje                  

na projekt „Komunitní centrum – VŠICHNI 

SPOLU“ 

Ing. Lucie Baránková Vilamová, 

Ph.D., starostka městského obvodu 

Poruba 

RM_M 45 Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě č. 1133/2019/OD 

o poskytnutí neinvestiční dotace Ostravské 

organizaci vozíčkářů, spolku 

Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí 

odboru dopravy 

RM_M 46 Výjimka z Generelu veřejného osvětlení Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí 

odboru dopravy 

RM_M 47 Vypovězení smlouvy o poskytování služby 

elektronických komunikací uzavřené s firmou 

CAMEA, spol. s r.o. 

Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí 

odboru dopravy 

RM_M 48 Souhlas s podáním žádosti o dofinancování 

sociálních služeb pro rok 2019 v rámci Podmínek 

dotačního programu na podporu poskytování 

sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání 

dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu 

Mgr. Patrik Hujdus, starosta 

městského obvodu Mariánské Hory          

a Hulváky 

RM_M 49 Návrh na poskytnutí slevy z nájmu, návrh                 

na záměr města pronajmout části pozemků v k. ú. 

Nová Bělá, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 50 Návrh na zřízení odborné pracovní skupiny Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 51 Návrh na poskytnutí peněžních prostředků                    

z výnosu daní z hazardních her v oblasti sociální 

péče pro rok 2019 

 

 

Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí 

odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
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RM_M 52 Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Hrabová            

a v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, návrh svěřit 

nemovité věci v k.ú. Hrabová a v k.ú. Vítkovice 

městským obvodům 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 53 Návrh darovat nemovité věci v k.ú. Zábřeh-VŽ, 

obec Ostrava (areál Ostravské univerzity), návrh 

uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské 

sítě k pozemkům v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 54 Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního          

a investičního příspěvku právnické osobě 

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková 

organizace, Nemocniční 898/20A, 728 80 

Ostrava, IČO 006351§ů62, z Fondu pro rozvoj 

Městské nemocnice Ostrava 

MUDr. Petr Uhlig, ředitel Městské 

nemocnice Ostrava, příspěvková 

organizace 

RM_M 55 Návrh na schválení dodatku č. 7 ke zřizovací 

listině právnické osoby Dětské centrum 

Domeček, příspěvkové organizace 

Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí 

odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

RM_M 56 Schválení účetní závěrky Magistrátu města 

Ostravy a účetní jednotky statutární město 

Ostrava k rozvahovém5u dni 31. 12. 2018                

za účetní období 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru 

financí a rozpočtu 

RM_M 57 Navýšení neinvestiční účelové dotace z rozpočtu 

statutárního města Ostrava společnosti Janáčkův 

máj, o.p.s. 

Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí 

odboru kultury a volnočasových 

aktivit 

RM_M 58 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě                

o dílo č. 2126/2018/OI/VZKÚ ke stavbě 

"Rekonstrukce ul. Mánesova" 

Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 59 Poskytnutí účelových neinvestičních transferů  

na rok 2019 dotčeným obvodům za součinnost 

poskytnutou v rámci monitoringu výsadeb zeleně 

projektů "Izolační zeleň města Ostrava" 

Ing. Václav Palička, vedoucí odboru 

strategického rozvoje 

RM_M 60 Návrh na uzavření smluv o budoucích smlouvách 

o zřízení věcných břemen pro společnost GasNet, 

s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 61 Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti, zřízení služebnosti a uzavření 

smlouvy o zřízení služebnosti pro oprávněné: 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., UPC 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 
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Česká republika, s.r.o. 

RM_M 62 Závěrečný účet - zpráva o hospodaření 

statutárního města Ostrava za r. 2018 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru 

financí a rozpočtu 

Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 63 Návrh na záměr pronájmu části pozemku v k.ú. 

Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava 

Návrh na záměr pronájmu části pozemku v k.ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 64 Navýšení provozních dotací na rok 2019 

obchodním společnostem Sportovní a rekreační 

zařízení města Ostravy, s.r.o., a VÍTKOVICE 

ARÉNA, a.s. 

Ing. Jaroslav Kovář, jednatel 

společnosti Sportovní a rekreační 

zařízení města Ostravy, s.r.o. 

Mgr. Kamil Vrubl, předseda 

představenstva společnosti 

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 

RM_M 65 Návrh na zřízení služebností a návrh na uzavření 

smluv o zřízení služebností pro společnost 

CROMODORA WHEELS s.r.o. a pro společnost 

MAHLE Behr Ostrava s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 66 Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu 

statutárního města Ostravy a výnosu daně             

z hazardních her pro období 2019-2020 v oblasti 

tělovýchovy a sportu 

Bc. Martin Bednář, předseda komise 

pro sport rady města 

RM_M 67 Návrh na vyřazení nedokončeného dlouhodobého 

hmotného majetku z evidence odboru 

strategického rozvoje 

Ing. Václav Palička, vedoucí odboru 

strategického rozvoje 

RM_M 68 Projednání návrhu uzavření dodatku ke Smlouvě 

o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování 

služeb v obecném hospodářském zájmu                  

s Moravskoslezským inovačním centrem 

Ostrava, a.s. 

Ing. Václav Palička, vedoucí odboru 

strategického rozvoje 

RM_M 69 Zahájení přípravy projektu a podání žádosti                 

o dotaci na projekt „Ozdravné pobyty                    

pro předškoláky“ v rámci dotačního programu 

Moravskoslezského kraje 

Jolana Kavalková, starostka městského 

obvodu Martinov 

RM_M 70 Návrh na budoucí koupi vodovodního řadu             

v k. ú. Stará Plesná, obec Ostrava a uzavřít 

smlouvu o budoucí kupní smlouvě se spol. 

Abano s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 
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Seznam materiálů zvláštní povahy: 

Číslo 

Materiálu 

Věc Předkládá 

RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 

Ing. Daniel Morys, MBA, předseda 

představenstva společnosti 

Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru 

veřejných zakázek a kapitálových 

účastí 

RM_VH 2 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti OVANET a.s. 

Ing. Michal Hrotík, člen 

představenstva společnosti 

Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru 

veřejných zakázek a kapitálových 

účastí 

RM_VH 3 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti Technické služby, a.s. Slezská 

Ostrava 

Ing. Pavel Kollár, předseda 

představenstva společnosti 

Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru 

veřejných zakázek a kapitálových 

účastí 

RM_MZP 1 Projednání vybraných bodů řádné valné hromady 

obchodní společnosti Moravskoslezské inovační 

centrum Ostrava, a.s. 

Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru 

veřejných zakázek a kapitálových 

účastí 

RM_VZ 1 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření Smlouvy příkazní na výkon 

technického dozoru stavebníka při realizaci 

stavby "Rekonstrukce VO oblast Kafkova - 

Nemocniční" 

Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí 

odboru investičního 

RM_VZ 2 Veřejná zakázka "Oprava vodovodu ve Staré 

Bělé, ulice Mitrovická - odkup PD", poř. č. 

101/2019 

Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru 

veřejných zakázek a kapitálových 

účastí 

RM_VZ 3 Veřejná zakázka "Rekonstrukce kotelny - ZŠ 

Polanka nad Odrou", poř. č. 82/2019 

Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru 

veřejných zakázek a kapitálových 

účastí 
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RM_VZ 4 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní            

na zpracování projektových dokumentací, plánu 

BOZP vč. výkonu autorského dozoru                        

pro realizaci stavby "Rekonstrukce kanalizace         

na Prokešově náměstí", v k.ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava 

Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí 

odboru investičního 

RM_VZ 5 Veřejná zakázka "Přezkoumání hospodaření 

SMO 2019 a 2020", poř. č. 096/2019 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru 

financí a rozpočtu 

Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru 

veřejných zakázek a kapitálových 

účastí 

RM_VZ 6 Veřejná zakázka "Multifunkční parkovací dům        

u MNO (DSP+DPS)", poř. č. 06/2019 

Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru 

veřejných zakázek a kapitálových 

účastí 

RM_VZ 7 Veřejná zakázka "Odstranění kanalizace v ul. 

Františky Stránecké", poř. č. 073/2019 

Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru 

veřejných zakázek a kapitálových 

účastí 

RM_VZ 8 Veřejná zakázka "Dostavba kanalizace                   

a rekonstrukce vodovodu v ul. U Hrůbků 

(PD+AD+IČ)", poř. č. 68/2019 

Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru 

veřejných zakázek a kapitálových 

účastí 

RM_VZ 9 Veřejná zakázka "Autobusová zastávka MK ul. 

Karla Svobody", poř. č. 80/2019 

Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru 

veřejných zakázek a kapitálových 

účastí 
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RM_VZ 10 Veřejná zakázka "Úklidové práce Nová radnice", 

poř. č. 037/2019 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru 

veřejných zakázek a kapitálových 

účastí 

 

 

 

 

Organizační záležitosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ________________________________  

Ing. Tomáš Macura, MBA 

primátor 


