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Směrnice Rady městského obvodu Poruba č. 7/2009, jíž se stanoví pravidla pro 
pronájem bytů, které jsou v majetku Statutárního města Ostravy–Městského obvodu 
Poruba  

 
 

I. OBECNÉ USTANOVENÍ 
 

S m ě r n i c e ,    
jíž se   stanoví  pravidla   pro pronájem bytů, které jsou v majetku Statutárního města Ostravy-      
Městského obvodu Poruba 
 
 
 
Obsah:  1)  Úvodní ustanovení 

2)  Podání žádosti 
3)  Evidence žádosti  
4)  Vyřazení žádosti z evidence  
5)  Snížení bodového hodnocení 
6)  Volné byty 
7)  Stanovení pořadí žádosti 
8)  Hodnocení žádosti v seznamu A 
9)  Hodnocení žádosti v seznamu B 
10)  Přednostní pronájem volných bytů 
11)  Zásady pro pronájem bytů v obytném domě 40/1762 na Slavíkově ulici                  

                                    v Ostravě-Pustkovci      
                        12)  Ostatní a závěrečná ustanovení 
 
 
 

1. Úvodní ustanovení 
 
(1) Touto směrnicí se ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku ve znění 

pozdějších předpisů a zákona č. 102/1992 Sb. stanoví pravidla pro pronájem bytů, které 
jsou ve vlastnictví Statutárního města Ostravy-Městského obvodu Poruba. 

 
(2)  Pro účely této směrnice se rozumí:  
 

a) domovním fondem domy, které jsou v majetku Statutárního města Ostravy-Městského 
obvodu Poruba; 

 
b) byt- místnost nebo soubor místností, v majetku Statutárního města Ostravy-Městského 

obvodu Poruba, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení              
a mohou tomuto účelu sloužit jako samostatné bytové jednotky. Za byt nelze považovat 
místnost určenou pro poskytování ubytovacích služeb ve smyslu § 754 až 759 obč. 
zákoníku. 
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c) Za volný byt se pro účely této směrnice považuje byt: 
     - jehož stav dovoluje okamžité nastěhování nového nájemce;  

          - ve kterém je nutné provést před nastěhováním nezbytně nutné opravy;  
          - jehož nájemce zemřel a nevznikl zákonný důvod přechodu nájmu bytu na jinou  
             osobu. 
 
(3) Agendu uzavírání nájemních smluv na byty (u výměny bytu včetně dohody o výměně 

bytu) zajišťuje oddělení správy a evidence majetku odboru správních činností a bytového 
hospodářství Úřadu městského obvodu Poruba (dále jen oddělení správy a evidence 
majetku). 

 
(4) Nájemní smlouvu musí žadatel o nájem bytu nebo bytovou náhradu (dále jen žadatel) 

uzavřít se Statutárním městem Ostrava-Městským obvodem Poruba (dále jen 
pronajímatelem) prostřednictvím  oddělení  správy a evidence majetku nejpozději do 15 
pracovních dnů ode dne doručení písemné nabídky k uzavření nájemní smlouvy na byt či 
bytovou náhradu přiměřenou potřebám žadatele. Po uplynutí této lhůty platnost nabídky 
zaniká. V případě, že se pronajímateli vrátí zásilka s nabídkou k uzavření nájemní 
smlouvy s poznámkou doručující pošty, že zásilka nebyla v úložní době vyzvednuta,  
vyzve pronajímatel žadatele k uzavření nájemní smlouvy podruhé. Nepodaří-li se doručit 
žadateli ani tuto druhou výzvu, platnost nabídky zaniká uplynutím posledního dne úložní 
doby,  ve které nebyla zásilka žadatelem vyzvednuta.   

 
(5) Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou maximálně 1 roku. Doba nájmu může 

být i opakovaně prodloužena, vždy maximálně na dobu 1 roku, a to na návrh nájemce, 
který jej předloží pronajímateli před uplynutím původně sjednané doby nájmu. K této 
změně nájemního vztahu není třeba samostatného rozhodnutí Rady městského obvodu 
Poruba. Pokud bude nájemce po dobu dvou let řádně užívat byt     a platit včas a v plné 
výši nájemné, úhrady za služby poskytované s nájmem bytu včetně vyúčtování služeb a 
požádá o prodloužení nájemního vztahu před uplynutím původně sjednané doby nájmu, 
dojde ke změně doby trvání nájemního vztahu z doby určité na dobu neurčitou (týká se i 
již uzavřených nájemních smluv na dobu určitou). K této změně nájemního vztahu není 
třeba samostatného rozhodnutí Rady městského obvodu Poruba. Výše uvedené změny 
nájemního vztahu nebude možno provést zejména v případech kdy: 
-  nájemce nebude v průběhu sjednané doby nájmu řádně plnit své platební povinnosti 

vyplývající z nájemního vztahu, zejména nebude platit včas a v plné výši nájemné        
a úhrady za služby spojené s nájmem bytu; 

- nájemce a ti, kdo s ním bydlí, budou jiným způsobem porušovat své povinnosti   
vyplývající z nájmu bytu či dobré mravy v domě; 

- má-li nájemce dva nebo více bytů.  
 
(6) V případě přechodu nájmu bytu ve smyslu ustanovení § 706–708 občanského zákoníku 

bude nájemní smlouva uzavřena za stejných podmínek, jako nájemní smlouva původního 
nájemce. 

 
(7) V případě výměny bytu bude nájemní smlouva uzavřena na dobu maximálně 1 roku          

a dále dle podmínek viz odst. (5). 
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(8) Rada městského obvodu Poruba zřizuje komisi bytovou, pro bytový fond a jeho 
privatizaci, která kontroluje provádění této směrnice a plní úkoly předepsané touto 
směrnicí. 

 
 

2. Podání žádosti 
 

(1) Fyzická osoba (dále žadatel), která se uchází o nájem bytu nebo poskytnutí bytové 
náhrady, má možnost podat žádost o byt nebo bytovou náhradu na oddělení správy            
a evidence majetku. 

 
(2) Žádost o byt může podat občan České republiky způsobilý k právním úkonům, který má    

na území městského obvodu Poruba trvalý pobyt:  
 

a) který nevlastní byt nebo obytný dům, nemá uzavřenou nájemní smlouvu k žádnému 
bytu, v případě manželů nevlastní byt nebo dům a nemá uzavřený nájemní poměr 
k bytu žádný z manželů;   

 
b) který užívá obecní byt, jehož stav nebo stav domu, ve kterém se byt nachází, může být 

příčinou ohrožení zdraví uživatelů bytu; 
 

c) jehož sociální poměry mu nedovolují užívat stávající obecní byt.  
 
(3) Žádost o bytovou náhradu může podat:  
 

a) pronajímatel bytu nacházejícího se v městském obvodu Poruba, který předloží spolu se 
žádostí soudní rozhodnutí o přivolení k výpovědi nájmu bytu svému nájemníkovi ve 
smyslu §  711a odst. 1. písm. a) až d) občanského zákoníku za předpokladu, že nemá 
možnost zajištění náhrady bytu ve svém vlastnictví nebo ve vlastnictví jiné fyzické či 
právnické osoby; 

 
b) ten, v jehož prospěch byla rozhodnutím soudu stanovena jiným osobám povinnost 

vyklidit byt na území městského obvodu Poruba;  
 

c) rozvedený manžel, který předloží k žádosti soudní rozhodnutí nebo písemnou dohodu 
rozvedených manželů o zrušení společného nájmu bytu na území městského obvodu  
Poruba, přičemž není rozhodující, který z rozvedených manželů žádost podá. 

 
 

3. Evidence žádosti 
 

(1) Oddělení správy a evidence majetku vede seznam žadatelů o uzavření nájmu bytu              
a seznam žadatelů o poskytnutí bytové náhrady (dále evidence).  

 
(2) Žadatel o uzavření nájmu bytu či poskytnutí bytové náhrady bude o zapsání do seznamu 

vyrozuměn písemně oddělením správy a evidence majetku nejpozději do 30 dnů od 
podání žádosti. 
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                 4. Vyřazení žádosti z evidence 
 

(1) Žádost se z evidence vyřadí:  
 
a) dopustil-li se žadatel protiprávního obsazení bytu, užívá byt bez právního důvodu, 

v dosud užívaném bytě neplatí řádně nájemné a úhrady za služby spojené s nájmem 
bytu, nebo hrubě porušuje dobré mravy v domě;  

 
b) jestliže byla bytová potřeba žadatele od data podání žádosti vyřešena získáním bytu do 

nájmu, žadatel se stal majitelem bytu, vlastníkem obytného domu, nebo jeho části,        
v případě manželů se toto znění vztahuje na oba z manželů;  

 
c) zjistí-li se prokazatelným způsobem, že žadatel při podání, potvrzení nebo změně své 

žádosti uvedl nesprávné nebo nepravdivé údaje, které ho neoprávněně zvýhodní;  
 

d) v případě, že žadatel ve lhůtě 15 pracovních dnů ode dne prokazatelného doručení 
písemné nabídky k uzavření nájemní smlouvy bez vážných důvodů tuto nájemní 
smlouvu neuzavře nebo její uzavření výslovně odmítne. Odmítnutí bytu bude 
protokolárně zaznamenáno na oddělení správy a evidence majetku;  

 
e) v případě, že se žadatel nezkontaktuje s oddělením správy a evidence majetku                  

k ověření a projednání skutečností uvedených v žádosti o uzavření nájemní smlouvy 
(žádost o přidělení bytu) pokud byl písemně vyzván oddělením správy a evidence 
majetku a v případech, kdy žadatel maří možnost doručení písemností zaslaných 
oddělením správy a evidence majetku odmítáním převzetí písemnosti, nebo změnil 
bydliště, tuto skutečnost neoznámil a tím je písemnost nedoručitelná; 

 
f) pokud se žadatel nedostaví alespoň jedenkrát v průběhu kalendářního roku na oddělení 

správy a evidence majetku k potvrzení údajů uvedených v žádosti o uzavření nájemní 
smlouvy.  

 
(2) Pokud žadatel nenahlásí oddělení správy a evidence majetku změnu do 30 dnů ode dne, 

kdy v jeho poměrech nastala a tato může při posuzování žádosti o uzavření nájemní 
smlouvy vést ke zvýhodnění žadatele, je vyřazen z evidence. 

 
(3) Oddělení správy a evidence majetku vyřadí žádost o byt z evidence žadatelů dle bodu (1) 

písm. a), b), c), d), e), f) po předchozím projednání v komisi bytové, pro bytový fond a 
jeho privatizaci. V případě rozdílných stanovisek oddělení správy a evidence majetku a 
komise bytové, pro bytový fond a jeho privatizaci  rozhodne s konečnou platností Rada 
městského obvodu Poruba. Skutečnost, že žadatel byl vyřazen ze seznamu žadatelů o byt, 
mu bude oznámena písemně do 30 dnů ode dne rozhodnutí o vyřazení žádosti z evidence 
oddělení správy a evidence majetku.  

 
 

             5. Snížení bodového hodnocení 
 
(1) V případech kdy: 
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žadatel má jiné dluhy vůči městskému obvodu Poruba, příp. právnickým osobám, které 
jsou městským obvodem zřízeny či založeny, se sníží žadateli o byt nebo bytovou náhradu 
výsledný počet bodů přiřazený na základě pravidel uvedených v čl. 8 této směrnice na 1/2.   

 
 
 
                                                        6. Volné byty 
 
(1) Volné byty ve smyslu článku 1 odst. 2 c) jsou evidovány odděleně v tzv. seznamu volných 

bytů.  
 
(2) Oddělení správy a evidence majetku vychází z poskytnutých písemných informací 

příslušných zaměstnanců tohoto oddělení. V tzv. hlášení volného bytu je uvedeno, 
k jakému dni byl byt uvolněn a k jakému datu zanikl nájem tohoto bytu.  

 
 

7. Stanovení pořadí žádostí 
 
(1) Evidované žádosti se člení do dvou seznamů:  
 
a) žádosti o byt    - seznam A; 
 
b) žádosti o bytovou náhradu  - seznam B. 
 
 

(2) Žádosti v seznamu A se sestupně setřiďují podle počtu bodů přiřazených na základě 
pravidel uvedených v článku 8; je-li počet bodů stejný pro více žádostí, řadí se tyto 
žádosti dle přiděleného počtu bodů komisí bytovou, pro bytový fond a jeho privatizaci,            
je-li tento stejný, dle data jejího podání. Pokud i ta jsou stejná, rozhodne komise bytová, 
pro bytový fond a jeho privatizaci.   

 
(3) Žádosti v seznamu B se sestupně setřiďují podle počtu bodů přiřazených na základě 

pravidel uvedených v článku 8 odst. (2) písm. a, b, c, d, e, f, h, i  a v souladu s obecně 
závaznou vyhláškou č. 03/2000 Zastupitelstva města Ostravy – Kritéria pro určení pořadí 
žádostí o bytové náhrady ve městě Ostravě, schválenou Zastupitelstvem města Ostravy 
dne 29.3.2000. Je-li počet bodů stejný pro více žádostí, řadí se tyto žádosti dle přiděleného 
počtu bodů komisí bytovou, pro bytový fond a jeho privatizaci, je-li tento stejný, dle data 
jejího podání. Pokud i ta jsou stejná, rozhodne komise bytová, pro bytový fond a jeho 
privatizaci. 

 
(4) Oba seznamy jsou setřiďovány dvakrát ročně, vždy k 1.1. a k 1.7. daného roku. Pořadí 

určené k těmto termínům je závazné pro celé následující období a podléhá schválení v 
Radě městského obvodu Poruba, která může stanovit v závislosti na technických 
možnostech oddělení správy a evidence majetku a komise bytové, pro bytový fond a jeho 
privatizaci další termíny pro sestavování těchto seznamů.  

 
 
(5) Na oddělení správy a evidence majetku se pro příslušné období zveřejní prvních třicet   
žadatelů ze seznamu A a prvních 10 žadatelů o bytovou náhradu ze seznamu B (tzv. užší 
seznamy žadatelů k řešení).  
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Zveřejněná část seznamu obsahuje údaje: 
 
a) jméno a příjmení žadatele; 
b) datum podání žádosti; 
c) výsledný počet bodů přiřazených na základě pravidel uvedených v článku 8. 

 
(6) Rada městského obvodu Poruba si vyhrazuje právo neschválit každého žadatele 

z předloženého setříděného seznamu A  a  B a jeho žádost vyřadit z evidence.  
 
 

8. Hodnocení žádostí v seznamu A 
 
(1) Každá žádost se hodnotí bodovacím systémem dle kritérií stanovených touto směrnicí. 

Splnění každého kritéria se hodnotí počtem bodů. Výsledný počet bodů se pro danou 
žádost stanoví jako součet bodů přiřazených jednotlivými kritérii. 

 
(2) Rozhodující kritéria pro zařazení žadatele do seznamu A jsou:  
 

a) trvalé bydliště v městském obvodu Poruba: 
 

 
Ano 5 bodů 
Ne 0 bodů 

 
 

b) délka podání žádosti:              1/4 roku = 0,5 bodu; 
 
c) počet členů žadatelovy rodiny:  1 osoba = 1 bod; 

 
d) obytná plocha připadající na jednu osobu v dosud užívaném bytě: 

 
Do       4 m2 = 8 bodů 
Do       6 m2  = 6 bodů 
Do       8 m2  = 4 body 
Do     10 m2 = 2 body 
Do     12 m2 = 1 bod 
Nad   12 m2 = 0 bodů 

 
           Obytná plocha na jednu osobu se vypočte jako součet ploch všech obytných  
           místností  dělený  počtem  všech osob přihlášených v bytě se souhlasem jeho 
           pronajímatele. Za obytnou místnost se považuje i kuchyň o podlahové ploše  
           nad 12 m2.   
           V případě, že žadatel bydlí v podnájmu nebo na ubytovně (v přístřeší), posuzuje se    
           pouze plocha užívaných  obytných místností a osoby, které je užívají, a to na základě  
           potvrzení těchto údajů vlastníkem domu; 
 
 

e) kvalita dosud užívaného bytu:  
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Kvalita bytu: Počet bodů: 
Standardní kvalita 0 
Snížená kvalita 2 

 
            Byt se sníženou kvalitou – byt bez  ústředního vytápění a s částečným nebo společným 
            Základním   příslušenstvím,  nebo   byt  bez   ústředního  vytápění   a  bez   základního  
            příslušenství,  nebo byt s ústředním vytápěním bez základního příslušenství. 
            Základní příslušenství – koupelna   nebo   koupelnový,   popřípadě   sprchový   kout a  
            splachovací záchod.   Základní   příslušenství   se považuje   za součást bytu, i když je  
            v domě mimo byt, avšak užívá jej jen nájemce bytu. 
 
            Ústřední vytápění  – vytápění zdrojem  tepla, který je umístěn mimo byt, nebo který je  
             umístěn v místnosti k tomu určené   včetně  sklepa v rodinném domě s jedním bytem,  
             nebo jiné elektrické nebo plynové vytápění;  
 

f) nárok na oddělené bydlení a stávající bydlení ve zdravotně nevhodném bytě: musí být 
doloženo platným lékařským potvrzením ne starším 6 měsíců se stručným 
zdůvodněním lékaře v čem spočívá zdravotní nevhodnost dosud užívaného bytu 
žadatelem, nebo nárok na oddělené bydlení. Uplatněné potvrzení se vztahuje k osobě 
žadatele a jeho rodinných příslušníků, případně i k ostatním uživatelům bytu, pokud 
tento byt užívají společně s žadatelem; 

 
 

Nárok na oddělené bydlení 3 body 
Zdravotně nevhodné bydlení 3 body 

 
 

g) kvalita a velikost uvolněného obecního bytu, který může být pronajat jinému žadateli:  
 

Kvalita* a velikost uvolněného  
bytu v majetku SMO-MOb Poruba 

Počet bodů: 

Standardní kvalita, vel. 1+3 a větší 25 
Standardní kvalita, vel. 1+1 a 1+2 15 
Standardní kvalita, ostatní 5 
Snížená kvalita, vel. 1+3 a větší 15 
Snížená kvalita, vel. 1+1 a 1+2 10 
Snížená kvalita, ostatní 5 

            
           * kvalita bytu  viz odst. 2 písm. e) 

      Vyžaduje-li byt před dalším pronajmutím provedení nutných oprav, sníží se počet bodů  
       o polovinu;  
 
 
h) pro posouzení naléhavosti a sociální potřebnosti řešení žádosti žadatele o nájem bytu 

přidělí komise bytová, pro bytový fond a jeho privatizaci na základě podkladů 
připravovaných oddělením správy a evidence majetku body dle tabulky:  
 

 
Body komise bytové, pro              Počet bodů: 
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bytový fond a jeho privatizaci: 
Naléhavost nižší 0 –   2 
Naléhavost vyšší 3 –   4 
Naléhavost okamžitá 5 –   6 

 
 

i) žadatel, nebo člen žadatelovy rodiny (započten v kolonce 05 tiskopisu žádosti o uzavření  
nájemní smlouvy) vlastnící průkaz ZTP/P = 5 bodů; 

 
j) první uzavřené manželství, kdy věk alespoň jednoho z manželů v den podání žádosti 

nepřesáhl 35 let = 2 body. 
 
 

9. Hodnocení žádostí v seznamu B 
 
(1) Každá žádost se hodnotí bodovacím systémem dle kritérií stanovených touto směrnicí. 

Splnění každého kritéria se hodnotí počtem bodů. Výsledný počet bodů se pro danou 
žádost stanoví jako součet bodů přiřazených jednotlivými kritérii dle článku 8. písm. a, b, 
c, d, e, f, h, i. 

 
(2) Určení konečného pořadí o poskytnutí bytové náhrady stanoví obecně závazná vyhláška 

č. 03/2000 Zastupitelstva města Ostravy – Kritéria pro určení pořadí žádostí o bytové 
náhrady ve městě Ostravě, schválená Zastupitelstvem města Ostravy dne 29.3.2000.  

 
(3) Ostatní náležitosti spojené s uzavíráním nájemních smluv na bytové náhrady se řídí touto 

směrnicí.  
 

 
10. Přednostní pronájem volných bytů 

 
(1) Přednostně se pronajme volný byt žadateli, který uvolní byt větší než je tento volný byt. 
 
(2) Přednostně je možno pronajmout byt zájemci, který na vlastní náklady provede opravu 

neobyvatelného bytu, a to formou vyhlášeného výběrového řízení.  
 
(3) Přednostně je možno pronajmout byt zájemci, který přistoupí k závazku váznoucímu na 

příslušném bytu, a to formou vyhlášeného výběrového řízení, ve kterém bude brán zřetel 
na výši nabízené částky, kterou zájemce přistoupí k závazku váznoucímu na příslušném 
bytu, a to takto: 

- byty o velikosti 0+1, na kterých vázne celková pohledávka 20.000,- Kč a výše, budou 
přednostně pronajaty za podmínky, že zájemci přistoupí k závazku  20.000,- Kč a výše, 

- byty o velikosti 1+1, na kterých vázne celková pohledávka 30.000,- Kč a výše, budou 
přednostně pronajaty za podmínky, že zájemci přistoupí k závazku 30.000,- Kč a výše, 

- byty o velikosti 1+2, na kterých vázne celková pohledávka 50.000,- Kč a výše, budou 
přednostně pronajaty za podmínky, že zájemci přistoupí k závazku 50.000,- Kč a výše, 

- byty o velikosti 1+3, případně 1+4, na kterých vázne celková pohledávka 60.000,- Kč       
a výše, budou přednostně pronajaty za podmínky, že zájemci přistoupí k závazku 60.000,- 
Kč a výše.  
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(4) Bezbariérové byty v I. N.P. v obytném domě 40/1762 na Slavíkově ulici                       
v Ostravě-Pustkovci jsou pronajímány na základě rozhodnutí Rady městského obvodu 
Poruba po předchozím projednání komisí bytovou, pro bytový fond a jeho privatizaci        
a sociální komisí na základě doporučení odboru komunálního a bytového Magistrátu 
města Ostravy, a to na dobu určitou 1 roku. Nájemní smlouva může být i opakovaně 
obnovena, vždy maximálně na dobu 1 roku. K tomuto obnovení nájemní smlouvy není 
třeba samostatného rozhodnutí Rady městského obvodu Poruba. Nájemní smlouva nebude 
obnovena zejména v případech, kdy: 
-  nájemce nebude v průběhu sjednané doby nájmu řádně plnit své platební povinnosti 

vyplývající z nájemního vztahu, zejména nebude platit včas a v plné výši nájemné a 
úhrady za služby spojené s nájmem bytu; 

- nájemce a ti, kdo s ním bydlí, budou jiným způsobem porušovat své povinnosti   
vyplývající z nájmu bytu či dobré mravy v domě; 

- nájemce, případně ti, kdo s ním bydlí, nejsou zdravotně postiženou osobou. 
 
(5) Ve výjimečných případech může Rada městského obvodu Poruba svým usnesením 

rozhodnout o vydání pokynu k uzavření nájemní smlouvy s žadatelem mimo stanovené 
seznamy A a B, a to z důvodu zájmu městského obvodu Poruba, z důvodu přihlédnutí       
k vážnému zdravotnímu stavu žadatele a jeho rodinných příslušníků obývajících s ním 
společnou domácnost, a dále zejména z důvodu řešení bytové situace nájemce 
bezbariérového bytu po pominutí důvodu pronájmu bezbariérového bytu a řešení bytové 
situace nájemce bytu v Domě s pečovatelskou službou,  pokud tento uvolnil ve prospěch 
SMO-MOb Poruba před pronájmem obecní byt.  

 
 

           11. Zásady pro pronájem bytů v obytném domě 40/1762 na Slavíkově ulici 
v Ostravě–Pustkovci 

 
(1) Bezbariérové byty č. 1, 2, 3 a 4 v I. N.P. jsou pronajímány na základě rozhodnutí  Rady 

městského obvodu Poruba po předchozím projednání komisí bytovou, pro bytový fond       
a jeho privatizaci a sociální komisí na základě doporučení odboru komunálního                  
a bytového Magistrátu města Ostravy, a to na dobu určitou 1 roku za podmínek 
uvedených v čl. 10 odst. (4) této směrnice. 
       

(2) Byt č. 37 v VIII. NP o velikosti 4+1 je  pronajímán na základě nejvýhodnější nabídky, a to  
výše nájemného. 

 
(3) Byty č. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 a 36 umístěné ve II., III., IV., V., VI, a VII. NP jsou 
pronajímány Radou městského obvodu Poruba schváleným žadatelům ze seznamu A         
a seznamu B.   

 
 

12. Ostatní a závěrečná ustanovení 
 
(1) Tato Směrnice, jíž byla stanovena pravidla pro pronájem bytů, které jsou v majetku 

Statutárního města Ostravy–Městského obvodu Poruba, byla schválena Radou městského 
obvodu Poruba dne 3.9.2009 č. usnesení 2522/70 a nabývá účinnosti dnem 15.9.2009.  
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(2) Ke dni nabytí účinnosti této směrnice se ruší Směrnice Rady městského obvodu Poruba          
č. 7/2007. 

 
 
 

II. DOLOŽKA 
 
(1) Znění Směrnice, jíž se stanoví pravidla pro pronájem bytů, které jsou v majetku 

Statutárního města Ostravy–Městského obvodu Poruba schválila Rada městského obvodu 
Poruba dne 3.9.2009 usnesením č. 2522/70.       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………                                          ……………………………… 
Ing. Lumír Palyza                                                    Ing. Marie Hladišová                                                      
starosta MOb Poruba                                         místostarostka MOb Poruba 
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