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Úřad městského obvodu Ostrava-Jih A \ggg—í, *
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Dobrý den,

*Poč. listů:......*L_/g

timto Váš žádám ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí následujících informací:

uvedené informace prosím zašlete na email děkuji

1. jaké sportovní oddíly získaly dotace z obvodu Ostrava —Jih V letech

2014,2015,2016,2017,2018,2019,2021,2022

2. jaké neziskové organizace získaly dotace z obvodu Ostrava _Jih V letech

2014,2015,2016,2017201820192021„2022

Tento e-mail byl skenován antivirovým programem Bitdefender.
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11.07.2022 11:01
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Úřad městského obvodu Ostrava-Jih Toei; “ "fl ** * * Jinx:
Horní 791/3 | ' -07- 2022 * ,“qu \

700 30 Ostrava-Jih
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posta@ovaiih.cz ‘P _ r __ „ ] . ,; I

Dobrý den,

tímto Váš žádám ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí následujících informací:

informaci prosím zašlete na email:

2. Úžívání služebního vozidla Bc. Martina Bednáře starosty a evidenci knih za

roky 2018,

Děkuji

 

Tento e-maíl byl skcnován antivirovým programem Bitdefender.

11.07.2022 10:59
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Úřad městského obvodu Ostrava-Jih

Horní 791/3

700 30 Ostrava-Jih

posta©ovaiih.cz

 

Dobrý den,

tímto Váš žádám ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí následujících informací:

informaci prosím zašlete na email:

2. Úžívání služebního vozidla Bc. Martina Bednáře starosty a evidenci knih za
roky 2019,

Děkuji

Tento e—mail byl skenován antivirovým programem Bitdefender.
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úřad městského obvodu Ostrava-Jih

Horní 791/3

700 30 Ostrava-Jih

posta©ovaiih.cz

 

Dobrý den,

tímto Váš žádám ve smyslu zák.c' .106/1999 Sb.,o

svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí následujících informaci:

informaci prosim zašlete na email:

2. Úžívání služebního vozidla Bc. Martina Bednáře starosty a evidenci knih za

roky 2021,

Děkuji

Tento e-mail byl skcnován antivirovým programem Bitdefender.

11.07.2022 10:20
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Úřad městského obvodu Ostrava-Jih

Horní 791/3

700 30 Ostrava-Jih

gosta©ovaiih.cz

Dobrý den,

tímto Váš žádám ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu k informacím, o poskytnuti následujících informací:

informaci prosím zašlete na email:

2. Úžívání služebního vozidla Bc. Martina Bednáře starosty a

evidenci knih za roky 2022,

Děkuji

Tento e-mail byl skcnován antivirovým programem Bitdefender.
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Úřad městského obvodu Ostrava-Jih

Horní 791/3

700 30 Ostrava-Jih

posta©ovaiih.cz

 

Dobrý den,

tímto Váš žádám ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí následujících informací:

informaci prosím zašlete na email:

2. Úžívání služebního vozidla Bc. Martina Bednáře starosty a

evidenci knih za roky 2020,

Děkuji

Rychlá odpově

Tento e—mail byl skcnován antivirovým programem Bitdefender.

1 z 1
11.07.2022 10:17
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Dobrý den,

tímto Váš žádám ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu k informacím, o poskytnuti následujících informací:

informaci prosím zašlete na email:

2. Úžívání služebního vozidla Mgr. Jana Dohnala místostarosty a evidenci knih

za rok 2019

Děkuji

Tento e—mail byl skcnován antivirovým programem Bitdefender.
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11.07.202210:15
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Dobrý den,

tímto Váš žádám ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí následujících informací:

informaci prosím zašlete na email:

2. Úžívání služebního vozidla Mgr. Jana Dohnala místostarosty a evidenci knih

za rok 2018

Děkuji

Tento e—mail byl skenován antivirovým programem Bitdefendcr.
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Dobrý den,

tímto Váš žádám ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí následujících informací:

informaci prosím zašlete na email:

2. Úžívání služebního vozidla Mgr. Jana Dohnala místostarosty a evidenci knih

za rok 2020

Děkuji

Tento e—mail byl skenován antivirovým programem Bitdefender.

121
11.07.2022 10:14



 

Úřad městského obvodu Ostrava-Jih

Horní 791/3

700 30 Ostrava-Jih

posta@0vajih.cz

Dobrý den,

https://espis.mmo.cz/pmoo/xervlet/sps/espistc?_csrf:8048f894-6...

* mmm—4.ESTOosríAVA

Ill11111111121111"||1|1||1|l||||1|ll1lll l||||||||| PM»5„OSTRAVA
Cf; dep

 

, ___....... ,

D0510: i'W

W11117-2022L

 

timto Váš žádám ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu k informacím, 0 poskytnutí následujících informací:

na email

Jakou fmanění částkou přispěl obvod Ostrava jih na pomoc Ukrajině

Kolik ukrajinských rodin dostalo být od městského obvodu Ostrava-Jih.

Kdo hradí ukrajinským rodinám tyto byty dostaly byty zdarma od obvodu

Děkuji

11.07.2022 8:59
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Úřad městského obvodu Ostrava-Jih

Horní 791/3

700 30 Ostrava-Jih

postaQovai i h.cz

Dobrý den,

tímto Váš žádám ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí následujících informaci:

na email

1. Jaké konkrétní práce firma respond & co, s.r.o. za 242.000 Kč v rámci

výzkumu provedla

2. Výsledky průzkumu firmy respond & co, s.r.o. jsou k nalezení kde

Děkuji

Tento e—mail byl skenován antivirovým programem Bitdefender.

11.07.2022 9:13
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Úřad městského obvodu Ostrava-Jih

Horní 791/3

700 30 Ostrava-Jih

posta©ovaiih.cz

Dobrý den,

tímto Váš žádám ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí následujících informací:

na email

1. Firmy , které vyhrály výběrové řízení nad 50.000 , 2018,2019,2020,2021,2022

2. Firmy které vyhrály výběrové řízení nad 50.000, počet přihlášení , počet výher

Děkuji

Tcnto c-maíl byl skenován antivirovým programem Bitdefender.

11.07.2022 9:15
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Úřad městského obvodu Ostrava-Jih

Horní 791/3

700 30 Ostrava-Jih

postaQovaiih.cz

Dobrý den,

tímto Váš žádám ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k

informacím, o poskytnutí následujících informací:

informace na email

1. Počty zaměstnanců městského úřadu v letech

2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022.

2. Změny na pozicích vedoucích odborů v letech

2014,2015,2016,201 7,2018,2019,2020,2021,2022

Děkuji

Tento e-mail byl skcnován antivirovým programem Bitdefender.

1 z 1 11.07.2022 9:21
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 700 30 Ostrava-Jih
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Dobrý den,

tímto Váš žádám ve smyslu zák. č. 10611999 Sb., o

svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí následujících informací:

informaci prosím zašlete na email:

2. Úžívání služebního vozidla Hrabovské místostarostky a evidenci knih za rok

2022

Děkuji

Tento e-mail byl skenován antivirovým programem Bitdefender.

11.07.2022 9:23
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Uřad městského obvodu Ostrava-Jih I ' I _ ZPM

"“"" 791/3 fa.—..- ....... 1 07' 2022 ,

700 30 Ostrava-Jih I """""""""""""""""""""f“~ímI

&. "Sfů: pm . IQosta@ovaiih.cz ngfi,

Dobrý den,

tímto Váš žádám ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí následujících informací:

informaci prosím zašlete na email:

2 Úžívání služebního vozidla Hrabovské místostarostky a evidenci knih za rok

2018

Děkuji

Tento e—mail byl skenován antivirovým programem Bitdefender.

11.07.2022 9:28
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Úřad městského obvodu Ostrava-Jih » ímvw

Horní 791/3

700 30 Ostrava-Jih

gosta@ovaiih.cz

 

Dobrý den,

tímto Váš žádám ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí následujících informací:

informaci prosím zašlete na email:

2. Úžívání služebního vozidla Hrabovské místostarostky a evidenci knih za rok

2020

Děkuji

Tento c-mail byl skcnován antivirovým programem Bitdefender.

1 z 1 11.07.2022 9:26
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Dobrý den,

tímto Váš žádám ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí následujících informací:

informaci prosím zašlete na email:

2. Úžívání služebního vozidla Mgr. Jana Dohnala místostarosty a evidenci knih

za rok 2022

Děkuji

Tento c-mail byl skcnován antivirovým programem Bitdefender.

121 11.07.2022 10:12
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Úřad městského obvodu Ostrava-Jih lysé- „ss ................. Fm.: „Mj _ ,? ,'

Horní 791/3

700 30 Ostrava-Jih

p_osta@ovaiih.cz

Dobrý den,

timto Váš žádám ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí následujících informací:

informaci prosím zašlete na email:

2. Úžívání služebního vozidla Hrabovské místostarostky a evidenci knih za rok

2021

Děkuji

Tento c-mail byl skcnován antivirovým programom Bitdcfcndcr.

1 z 1 11.07.2022 9:24
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Dobrý den,

tímto Váš žádám ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí následujících informací:

informaci prosím zašlete na email:

2. Úžívání služebního vozidla Hrabovské místostarostky a evidenci knih za rok

2019

Děkuji

Tento c-mail byl skcnován antivirovým programem Bitdefender.

11.07.2022 9:26
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Došlo: _ ZpraxcoT— _

Úřad městského obvodu Ostrava-Jih f č,—- ......I..1.„_U7_____2022 \

Horní 791/3 , uJ;p

700 30 Ostrava-Jih poč „sh-,: .. M” \!

posta©ovaiih.cz

Dobrý den,

tímto Váš žádám ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí následujících informací:

informaci prosím zašlete na email:

2. Úžívání služebního vozidla Ing. Tichánkové místostarostkz a evidenci knih

za rok 2020

Děkuji

 

Tento e-mail byl skenován antivirovým programom Bitdefender.

1 z 1
11.07.2022 9:54
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Dobrý den,

tímto Váš žádám ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu k informacím, o poskytnuti následujících informací:

informaci prosím zašlete na email:

2. Úžívání služebního vozidla Ing. Tichánkové místostarostkz a evidenci knih

za rok 2019

Děkuji

Tento e—mail byl skenován antivirovým programem Bitdefender.

121 11.07.2022 9:57
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700 30 Ostrava-Jih ].; .;.-. ..........................................

posta©ovaiih.cz Local...... Mam...”

 

Dobrý den,

tímto Váš žádám ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí následujících informací:

informaci prosím zašlete na email:

2. Úžívání služebního vozidla Ing. Tichánkové místostarostkz a evidenci knih

za rok 2021

Děkuji

Tento e—mail byl skenován antivirovým programem Bitdefender.

11.07.2022 9:53
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‘‘‘‘‘‘‘ STATUdrž—Í\ESTO OSTRAVA"' Cís. do?

ÚŘAD MESTSKEHQ gevguu QSTRAVAJih

' .. ., . . naco m‘

Urad mestskeho obvodu Ostrava-Juh p 2.21
, Došlo: PM“

Horm 791/3 1 1 ,a7_ 2022

700 30 Ostrava-Jih „ _ —Í
__ Cl: .............................................. [UH znak

Qosta©ova|lh.cz . ,

‘ Po}. listů: __ Příl.: .............. ,ý__ * J

Dobrý den,

tímto Váš žádám ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí následujících informaci:

informaci prosím zašlete na email:

2. Úžívání služebního vozidla Ing. Tichánkové místostarostkz a evidenci knih

za rok 2022

Děkuji

Tento e—mail byl skenován antivirovým programem Bitdcfcndcr.

11.07.2022 9:42
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Dobrý den,

tímto Váš žádám ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí následujících informací:

informaci prosím zašlete na email:

2. Úžívání služebního vozidla Ing. Šimíka místostarosty a evidenci knih za rok

2022

Děkuji

Tento e-mail byl skenován antivirovým programem Bitdefender.

1 Z 1
11.07.2022 10:00
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úřad městského obvodu Ostrava-Jih

Horní 791/3

700 30 Ostrava-Jih

posta©ovaiih.cz

 

Dobrý den,

tímto Váš žádám ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí následujících informací:

informaci prosím zašlete na email:

2. Úžívání služebního vozidla lng. Šimíka místostarosty a evidenci knih za rok

2021

Děkuji

Tento e—mail byl skenován antivirovým programem Bitdefender.

1 z 1 11.07.2022 10:01
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Úřad městského obvodu Ostrava-Jih ;Dodo _ 2mov,

Horní791/3
‘Ci’ „'„...., 07- 2022 Mí; _‘

MíUklznak

700 30 Ostrava-Jih
\ .. ;

postaQovaiih.cz psalm; ......Ím ......fi...; ,

Dobrý den,

tímto Váš žádám ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí následujících informací:

informaci prosím zašlete na email:

2. Úžívání služebního vozidla Ing. Tichánkové místostarostkz a evidenci knih

za rok 2018

Děkuji

Tcnto c—mail byl skcnován antivirovým programem Bitdcfcndcr.

11.07.2022 9:59
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Dobrý den,

tímto Váš žádám ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí následujících informací:

informaci prosím zašlete na email:

2. Úžívání služebního vozidla Ing. Šimíka místostarosty a evidenci knih za rok

2020

Děkují

Tento e-mail byl skenován antivirovým programem Bitdefender.

121 11.07.2022 10:03
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Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
Došlo:

   

Horní 791/3 _ _

700 30 Ostrava-Jih č.pÚly/tága;942,2m: . _

gosta@ovaiih.cz Í(Í7
_/

Poč. listů: „....7m.PM:_

 

Dobrý den,

tímto Váš žádám ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí následujících informací:

informaci prosím zašlete na email:

2. Úžívání služebního vozidla Ing. Šimíka místostarosty a evidenci knih za rok

2018

Děkuji

Tento c-mail byl skcnován antivirovým programem Bitdefender.

1 z 1 11.07.2022 10:08
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Dobrý den,

tímto Váš žádám ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí následujících informací:

informaci prosím zašlete na email:

2. Úžívání služebního vozidla

Bc. Hůbnera místostarosty a evidenci knih za rok 2022

Děkuji

 

Tento e—mail byl skcnován antivirovým programem Bitdefender.

11.07.2022 10:10
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Úřad městského obvodu Ostrava-Jih !me; ' “ZpW

l l 407— 2022“vHorní 791/3

\ Poč. listů: ................. Příl.: mm.—„J

700 30 Ostrava-Jih 1 Cu]................................................Mun znak

gosta@ovaiih.cz

Dobrý den,

tímto Váš žádám ve smyslu zák. č. 10611999 Sb., o

svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí následujících informací:

informaci prosím zašlete na email:

 

2. Úžívání služebního vozidla Ing. Šimíka místostarosty a evidenci knih za rok

2019

Děkuji

Tento e—mail byl skenován antivirovým programem Bitdefender.

11.07.2022 10:07
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Dobrý den,

tímto Váš žádám ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí následujících informaci:

informaci prosim zašlete na email:

2. Úžívání služebního vozidla Mgr. Jana Dohnala místostarosty a evidenci knih

za rok 2021

Děkuji

 

Tento c—mail byl skcnován antivirovým programem Bitdefender.

1 z 1 11.07.2022 10:13
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Dobrý den,

tímto Váš žádám ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí následujících informací:

informaci prosím zašlete na email:

2. Úžívanínslužebního vozidla

Bc. Hůbnera místostarosty a evidenci knih za rok 2021

Děkuji

Tento e-mail byl skenován antivirovým programem Bitdefender.

11.07.2022 11:07
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Úřad městského obvodu Ostrava-Jih

Horní 791/3

700 30 Ostrava-Jih

Qosta@ovaiih.cz

 

Dobrý den,

timto Váš žádám ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí následujících informací:

informaci prosím zašlete na email:

2. Úžívání služebního vozidla

Bc. Iíúbno'a místostarosty a evidenci knih za rok 2019

Děkuji

Tento c—mail byl skcnován antivirovým programem Bitdcfcndcr.

1 z 1 11.07.2022 11:09
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Dobrý den,

tímto Váš žádám ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí následujících informací:

informaci prosím zašlete na email:

2. Úžívání služebního vozidla

Bc. Hůbnera místostarosty a evidenci knih za rok 2020

Děkuji

Tento c—maíl byl skenován antivirovým programem Bitdefender.

1 21 11.07.2022 11:08
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tímto Váš žádám ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí následujících informací:

informaci prosím zašlete na email:

2. Úžívání služebního vozidla

Bc. Hůbnera místostarosty a evidenci knih za rok 2018

Děkuji

Tento e-maíl byl skenován antivirovým programem Bitdefender.

11.07.2022 11:10



statutární město Ostrava
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Vaše značka:

 

ze dne: 11. 7. 2022

C j,: JIH/O75038/22/OPR/Hoj

Sp, zn. S-JIH/066277/22/OPR/56 INF 17/2022

Vyřizuje Mgr. Martin Hojecký

Telefon: + 420 599 430 285

Fax: + 420 599 430 413

E—mail: 1nartin.hojecky@ovajih.cz

Datum: 5 . 8. 2022

Vyjádření k žádosti o poskytnutí informací

Vážený pane,

dne 11. 7. 2022 obdržel Úřad městského obvodu Ostrava-Jih pod čj. JIH/066277/22/OPR žádost o

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

předpisů, (dále jen „Inf. zákon“). V žádosti jste požadoval poskytnout odpověd“ na níže uvedené dotazy,

na které Vám současně odpovídáme:

]. Užívání služebního vozidla Bc. Martina Bednáře, starosty a evidenci knih za roky 2018-2022.

K tomuto bodu se vyjádříme zvláštním přípisem.

2. Užívání služebního vozidla Mgr. Jana Dohnala, místostarosty a evidenci knih za roky 2018-2022.

K tomuto bodu se vyjádříme zvláštním přípisem.

3. Užívání služebního vozidla Mgr. Dagmar Hrabovské, místostarostky a evidenci knih za roky

2018-2022.

K tomuto bodu se vyjádříme zvláštním přípisem.

4. Užívání služebního vozidla Ing. Hany Tíchánkové, místostarostky a evidenci knih za roky 2018-

2022.

K tomuto bodu se vyjádříme zvláštním přípisem.

5. Užívání služebního vozidla Ing. Otakara Šímíka, místostarosty a evidenci knih za roky 2018-

2022.

K tomuto bodu se vyj ádříme zvláštním přípisem.

6. Užíváníslužebního vozidla Bc. Zdeňka Hííbnera, místostarosty (: evidenci knih za roky 2018-2022.

K tomuto bodu se vyjádříme zvláštním přípisem.

7. Fírmy, které vyhrály výběrové řízení do 50. 000,- Kč, které nepodléhá radě. Za roky 2018, 2019,

2020, 2021, 2022.

K tomuto bodu se vyjádříme zvláštním přípisem.

8. Fírmy, které vyhrály výběrové řízení do 50. 000,- Kč, početpřihlášení, počet výher.

K tomuto bodu se vyjádříme zvláštním přípisem.

Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka l_C: 00845451, DIC:CZ00845451

www.ova'|ih.cz Cislo účtu 1520761/0100
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statutární město Ostrava

, * . městský obvod Ostrava-Jih

__ l odbor právní

9. Jakou finanční částkou přispěl městský obvod Ostrava-Jih na pomoc Ukrajině ? Kolik

ukrajinských rodin dostalo byt od městského obvodu Ostrava-Jih ? Kdo hradí krajinským rodinám

tyto byty, které dostaly zdarma od městského obvodu ?

Městský obvod Ostrava—Jih tedy žádnou finanční částkou na pomoc Ukrajině nepřispěl, pomoc byla

z jeho strany poskytnuta jen V materiální rovině.

Na základě usnesení vlády České republiky č. 207/2022 ze dne 16. 3. 2022 o vyčlenění volných

ubytovacích kapacit vkrajích, ve znění usnesení č. 235/2022 ze dne 23. 3. 2022, vyčlenila Rada

městského obvodu Ostrava-Jih postupně, počínaje dnem 17. 3. 2022, celkem 20 volných bytových

jednotek, ztoho 17 bytů tzv. malometrážníeh (1+1, 1+kk, 2+kk), o které nebyl žadateli o pronájem

obecních bytů na území městského obvodu Ostrava-Jih dlouhodobě projevován zájem. Takto

vyčleněné bytové jednotky byly uprchlíkům, tj. V naprosté většině ženám — matkám s nezletilými dětmi

přenechány do užívání na základě smlouvy o krátkodobé výpůjčce bytu (tj. bezplatně vrámci

nouzového ubytování), a to pouze na dobu 30 kalendářních dnů, tzn. na dobu nezbytně nutnou pro

stabilizaci uprchlíka. Následně byly stěmito osobami uzavřeny smlouvy o nájmu bytu za běžné

smluvní nájemné stanovené u jednotlivých bytů V souladu s Přílohou č. 4 Zásad pro pronájem bytů ve

vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava—Jih.

Výjimku tvoří 1 bytová jednotka o velikosti 1 + 2 nacházející se V k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec

Ostrava, která je uprchlíky užívána bezplatně na základě uzavřené smlouvy o výpůjčce bytu, a to plně

v souladu s podmínkami dotační výzvy Ministerstva pro místní rozvoj České republiky z programu

Ukrajina— rozšíření veřejných ubytovacích kapacit. V souhrnu lze uvést, že ve 20 vyčleněných bytových

jednotkách bylo k 31. 7. 2022 postupně ubytováno 24 rodin uprchlíků, kdy některé rodiny již svůj pobyt

V těchto bytech ukončily a do takto uvolněných bytů se nastěhovaly rodiny další.

Dále je třeba konstatovat, že jednotlivým osobám z řad uprchlíků nebyla převedena do osobního

vlastnictví na základě darovací či jiné smlouvy o bezúplatném převodu vlastnických práv k bytové

jednotce žádná bytová jednotka.

I 0. Jaké sportovní oddíly získaly dotace z městského obvodu Ostrava-Jih v letech 2014-2022

Požadované informace je možné nalézt na adrese: https://ovaiih.ostrava.cz/cs/obcan/ucelove-dotace-a-

granty.

 

11. Jaké neziskové organizace získaly dotace z obvodu Ostrava-Jih v letech 2014-2022.

Požadované informace je možné nalézt na adrese: https://ovaiih.ostrava.cz/cs/obcan/ucelove-dotace-a-

granty.

 

12. Jaké konkrétníprácefirma RESPOND & Co, s. r. 0. za 242. 000,- Kč v rámci výzkumu

provedla ? Kdeje možno výsledky tohoto průzkumu nalézt ?

Rozsah prací je specifikován V objednávce č. 0/1 132/2022NSV zveřejněné V registru smluv pod ID

18789827. Výsledky průzkumu budou zveřejněny V zářijovém čísle Jižních listů, které vydává městský

obvod Ostrava—Jih.

I3. Počty zaměstnanců úřadu městského obvodu v letech 2014-2022.

K uvedené záležitosti se vyjádříme zvláštním přípisem.

 

Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka l_C: 00845451, DIC:CZ00845451
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statutární město Ostrava

, * v městský obvod Ostrava-Jih

„\ odbor právní

14. Změny na pozicích vedoucích odborů v letech 2014-2022.

K uvedene záležitosti se vyjádříme zvláštním přípisem.

Děkujeme Vám za Vámi projevený zájem o věci veřejné a o výsledky naší práce.

S pozdravem

Mgr. Martin Hojecký

právník

(dokument je elektronicky podepsán)
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