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Magístrát města Ostravy
Prokešovo náměstí 1803/8
702 00 0strava Moravská Ostrava

V Ostrwě dne 07.07.2021

-Jí:--
tútNlt:!t§`;i,,lt`"`

«tmtrii

Věc: Požadavek m sdělení inf®rmace o výši ná}emného v městské bytě

Dobrý den,

v souladu se Zákcmem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k i.nformacím žádám o sdělení informace
smluvně uzavřené hodnoty výše ná}emného dle nů}emní smlowy vztahu}ící se k bytové jednotce 4+kk v
Rezidenci Janáčkova na ul. Janáčkova, stojící na pozemku parc.. 1 k.ú, Moravská Ostrava, obec
Ostrava.

Děkuji za vyřízení

S pozdrwem



Statutární město Ostrava
magistrát

Vaše značka:
Ze dne:
Č.  j.:

Sp. zn.:

Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:

Datum:
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8.  7. 2021

VáženÝ pan

Poskytnutí    informace    dle    zákona    č.    106/1999    S.,    o    svobodném    přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vážený pane,

dne   7. 7. 2021   byla  majetkovému  odboru  magistrátu  doručena  Vaše  žádost  o  poskytnutí  infomace
dle zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k infomacím,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  ve  věci
smluvně  uzavřené  hodnoty  výše  nájemného  dle  nájemní  smlouvy  vztahující  se  k bytové jednotce  4+kk
v domě na ul. Janáčkova, stojící na pozemku parc. č , k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava.

V dané  věci  Vám  sdělujeme,  Že  Rada  města  Ostravy  usnesením  č.  07077/RM1822/108  ze  dne
29. 6. 2021  rozhodla o uzavřem' nájemni' smlouvy na pronájem bytu č. ) o velikosti 4+kk,
nacházející  se aktuálně v již zkolaudovaném domě na ul.  Janáčkova   Ostrava-Moravská
Ostrava, s žadatelem p. , a to na dobu určitou od  15. 7. 2021  do  14. 7. 2022 s prolongací a výší
nájemného  200,-  Kč/m2  započitatelné  podlahové  plochy  bytu/měsíc.  Předmětné  rozhodnutí  rady
města lze taktéž dohledat na webových stránkách statutámího města Ostravy -www.ostrava.cz.

Současně Vám sdělujeme, Že k dnešnímu dni nedošlo k uzavřem' nájemní smlouvy se schváleným
žadatelem.

S pozdravem.

(otisk razítka)
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