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Usnesení 
9. mimořádné schůze rady městského obvodu 
konané dne 29.07.2019 

  

čís. 1341/RMObM-JIH/1822/9 
- 

1341/RMObM-JIH/1822/9 

  

  
  
  
 

  
  
  
 

______________________________ 

Bc. Martin Bednář 

starosta 

  
  
  
 

______________________________ 

Mgr. Dagmar Hrabovská 

místostarostka 

  
  
  
 



Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih 
rada 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 2/3 
  

  
  

Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 29.07.2019 

  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název 

1341/RMObM-JIH/1822/9 OBH/RMOb/02

10/19 

Zveřejnění záměru na pronájem prostoru sloužícího 

podnikání v objektu na ulici Horní 1492/55 
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(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0210/19 
Zveřejnění záměru na pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu na ulici 
Horní 1492/55 
  
Usnesení číslo: 1341/RMObM-JIH/1822/9 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zveřejnit záměr na pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 420,675 m², ve 2. NP 

objektu č. p. 1492, stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku p. č. st. 1800/9 

v k. ú. Hrabůvka, adresní místo Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, svěřeného do správy městskému obvodu Ostrava-Jih, s minimální výší 

nájemného 600 Kč/m²/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za účelem 

provozování fitcentra 

  
 

 


