
Dobrý den, obracím se na vás s dotazem dle Zákona o svobodném přístupu k 
informacím č. 106/1999 Sb., a to v souvislosti s výběrovým řízení ze dne 
10.3.2022 na pronájem bytů na adrese:

1. Jubilejní 25/286, 1+1, 46,95m2
2. Jubilejní 7/333, 1+2, 64,33m2

Zajímá mne konkrétní výše nejvyšší nabídnuté částky na uvedené pronájmy 
vyjmenovaných obecních bytů, které povedou či již vedly k uzavření nájemních 
smluv k těmto bytům.

Děkuji a s pozdravem

Klasifikace informací: Neveřejné

Tento e-mail byl skenován antivirovým programem Bitdefender.
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Datum 25.03.2022

Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vážený pane.

k Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.. o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisu sdělujeme, že rada městského obvodu Ostrava-Jih dne I0.03.2022 rozhodla o 
pronájmu bytu:
- č. I na ul. Jubilejní 286/25. Ostrava-Hrabůvka uchazeči, který v přihlášce do výběrového řízení na 
pronájem předmětného bytu za smluvní nájemné navrhl nájemné ve výši 142 Kč/m: započtené podlahové 
plochy by tu měsíčně:
- č. 4 na ul. Jubilejní 333/7. Ostrav a-Hrabuvka uchazeči, který v přihlášce do výběrového řízení na pronájem 
předmětného bytu za smluvní nájemné navrhl nájemné ve výši 133 Kč/nr započtené podlahové plochy hvtu 
měsíčné.

Smlouvy o nájmu výše uvedených bytu již byly uzavřeny.

Podáváme Vám tyto informace a jsme s pozdravem
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