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Žádost o poskytnutí informace

(dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím)

Adresát : Úřad městského obvodu Poruba, Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava - Poruba

Žadatel :

Adresa :

Telefon :

 

Zádám Vás o poskytnutí následující informace :

Jakou výší základního nájemného ( Kč/1 m2 ) jste uplatňovali a uplatfiuj ete při pronájmu bytů, které

přidělujete podle „ Všeobecných podmínek pro uzavírání nájemních smluv !( bytům ve vlastnictví

statutárního města Ostravy, svěřená správa městskému obvodu Poruba „ . ( č.7/2009 — zrušená a

č.6/2017 současně platná) .

Žádám o sdělení tohoto základního nájemného ( Kč/l m2 ) za období 1.1.2015 — 24.7.2017.

Informaci prosím zašlete na adresu datové schránky žadatele uvedenou výše.

 

Statutární město Ostrava
Urad městského obvodu Poruba
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úřad městského obvodu

odbor bytového hospodářství a údržby budov

Vaše značka:

 

Ze dne:

Č. j.: POR 38745/2017/1ehk

Sp. zn.: S POR 36927/2017/3

Vyřizuje: Bo Petra Lehká

Telefon: 599 480 800

Fax: 599 480 212

E—mail: plehka@mop0ruba.cz

Datum: 02.08.2017

Odpověď na žádost o poskytnutí informace

na základě Vaši žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím ze dne 24. 7. 2017 Vám sdělujeme, že o výši nájemného v bytech ve Vlastnictví statutárního

města Ostravy, svěřená správa městskému obvodu Poruba (dále jen „byty ve vlastnictví SMO—MOb

Poruba“), rozhoduje Rada městského obvodu Poruba, která svým usnesením č. 2060/RMOb1418/58 ze dne

27. 4. 2017 rozhodla, že výše nájemného v bytech ve vlastnictví SMO—MOb Poruba činí od 1, 5. 2017 při

uzavírání nových nájemních smluv k těmto bytům 58Kč/m2/měsícl

Výše uvedeným usnesením bylo zrušeno usnesení č. 193/RMOb1014/6 ze dne 13. 1. 2011, kterým bylo

rozhodnuto o výši nájemného V bytech ve vlastnictví SMO-MOb Poruba při uzavírání nových nájemních

smluv k těmto bytům, a to v částce 55Kč/m2/měsíc.

Na základě výše uvedeného Vám sdělujeme, že nájemné v bytech ve vlastnictví SMO—MOb Poruba při

uzavírání nových nájemních smluv ktěmto bytům činilo v období od 1. 1. 2015 do 30. 4. 2017

55Kč/m2/měsíc a v období od 1. 5. 2017 do 24. 7. 2017, resp. doposud, SSKč/mllměsíc.

Výjimkou z těchto ustanovení je nájemné k bytům v domech s pečovatelskou službou ve vlastnictví

statutárního města Ostravy, svěřená správa městskému obvodu Poruba,

S pozdravem

Bc. Petra Lehká

vedoucí odboru bytového hospodářství a údržby budov

Na vědomíi

Odbor vnitřních věcí, oddělení sekretariátů
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Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava If: 00845451 DIČ 0200845451 ' ; ' .

www.poruba.ostrava.cz cislo účtu 164933537910800 ponuBn

 


