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Statutární město Ostrava
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
rada městského obvodu

ZAS 2018 – 03 dodatek č. 1

Vydala:
Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
Usnesením č. 0267/RMOb1822/5/19
dne 4. února 2019
s účinností od 5. února 2019
za vydavatele Ing. David Witosz, 1. místostarosta ____________________________________
Dodatek č. 1 upravuje a doplňuje:
- Zásady pronajímání prostor sloužících podnikání/nebytových prostor ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ZAS
2018 – 03
Zpracovatel:
Ivan Rychecký, vedoucí odboru majetkového _______________________________________

Věcná příslušnost:
odbor majetkový
Závazné pro:
zaměstnance zařazené do Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
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Statutární město Ostrava
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
rada městského obvodu

ZAS 2018 – 03 dodatek č. 1

Dodatek č. 1 zásad ZAS 2018 – 03 „Zásady pronajímání prostor sloužících podnikání/nebytových
prostor ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Moravská Ostrava
a Přívoz ZAS 2018 – 03“ (dále jen zásady)
a) ruší ve Vymezení pojmů zásad, pojem „starosta/místostarosta“ včetně definice a nahrazuje se
nově textem definujícím pojem „člen rady“:
„člen rady“ – člen rady, kterému zastupitelstvo svěřilo úkoly v oblasti hospodaření s byty a
nebytovými prostory“
b) ruší text zásad ZAS 2018 – 03 v Článku 3 odst. 2. ve druhé větě „pověřený
starosta/místostarosta“ a nahrazuje se nově textem „člen rady případně vedoucí odboru
majetkového“
c) ruší text zásad ZAS 2018 – 03 v Článku 8 odst. 3 bodu 3.2 poslední odrážka a nahrazuje se nově
textem „výše nájemného po poskytnuté slevě nesmí být nižší než minimální výše nájemného
stanovená při výzvě k podání nabídek v souladu s článkem 5 těchto zásad“
d) ruší text přílohy č. 1 „Žádost o nájem prostoru sloužícího podnikání/nebytový prostor“ zásad
ZAS 2018 – 03 v části IV. „Prohlášení k informaci o zpracování osobních údajů“ v bodě 1. a
nahrazuje ho novým zněním (mění se osoba pověřence pro ochranu osobních údajů):
„1.
Kontaktní údaje správce osobních údajů a pověřence pro ochranu osobních údajů
Správcem osobních údajů tj. tím, kdo určuje účel a prostředky jejich zpracování, jakož i provádí
zpracování samotné je statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz,
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 555/6, Ostrava – Moravská Ostrava, 729 29, IČ 00845451 (dále
jen „správce“). Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů vykonává pan Martin Krupa –
KLIMUS & PARTNERS s.r.o., IČ 03373444, se sídlem Vídeňská 188/119d, Dolní Hršpice, 619 00
Brno, zastoupena Mgr. Romanem Klimusem, jednatelem, tel.č.: +420 602 705 686, e-mail:
roman@klimus.cz, ID datové schránky: ewann52. Kontaktní údaje pověřence e-mail:
martin.krupa@gdpr-oprava.cz, tel.č. +420 724 356 825.“
Rozdělovník
vedoucí odborů úřadu a
samostatných oddělení úřadu

tajemník úřadu

právník

členové rady
Za prokazatelné předání kopie vydaného příkazu všem adresátům uvedeným v rozdělovníku
odpovídá oddělení sekretariátu.

3

