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Zásady Rady městského obvodu Poruba č. 12/2019 
pro krátkodobé pronájmy místností v Komunitním centru – VŠICHNI SPOLU 
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I. Základní ustanovení  
 

1. Krátkodobý pronájem místností pro individuální poradenství a společenského sálu  
v budově Komunitního centra – VŠICHNI SPOLU se řídí ustanoveními zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
 

2. Za krátkodobý pronájem je považován takový pronájem, kdy nájemní smlouva je uzavřena 
na dobu kratší než 30 dnů.  

 
3. Provoz v Komunitním centru – VŠICHNI SPOLU se řídí provozním řádem.  

  
4. V Komunitním centru – VŠICHNI SPOLU, Ostrava-Poruba, K. Pokorného 447/52a,  

jsou ke krátkodobému pronájmu určeny tyto prostory: 
 

- místnost pro individuální poradenství č. 107 v 1. NP o celkové podlahové ploše 19,94 m2, 
- místnost pro individuální poradenství č. 108 v 1. NP o celkové podlahové ploše 17,66 m2, 
- společenský sál č. 101 v 1. NP o celkové ploše 173,64 m2. 

 
 
II. Přijímání žádostí o krátkodobý pronájem 
 

1. Místnosti pro individuální poradenství a společenský sál jsou přednostně určeny pro konání 
akcí pořádaných odborem školství, prevence kriminality a bezpečnosti Úřadu městského 
obvodu Poruba a smluvní partnery poskytující odborné sociální poradenství a sociální 
služby sociální rehabilitace a doplňkové služby. 
  

2. Pokud po využití akcemi uvedenými v odstavci 1. dovolí kapacita místností 
a sálu jejich pronájem pro další aktivity, mohou být tyto prostory krátkodobě pronajímány 
zejména spolkům a dalším právnickým a fyzickým osobám k pořádání akcí  
pro neorganizované děti a mládež. 

 
3. Prostory Komunitního centra – VŠICHNI SPOLU nebudou krátkodobě pronajímány  

pro účely podnikatelské, politické, náboženské nebo schůzovní. Je-li žadatelem osoba,  
která je zapsána do některého z rejstříků (např. spolkový rejstřík, rejstřík obecně 
prospěšných společností, živnostenský rejstřík), přiloží ke své žádosti výpis z takového 
rejstříku. 

 
4. Žádosti jsou přijímány a evidovány odborem školství, prevence kriminality a bezpečnosti 

Úřadu městského obvodu Poruba.  
 



III. Nájemní smlouvy a nájemné 
 

 Návrhy nájemních smluv na krátkodobé pronájmy prostor uvedených v čl. I těchto zásad 
vyhotovuje a o jejich uzavření rozhoduje v souladu s ustanoveními těchto zásad  
odbor školství, prevence kriminality a bezpečnosti Úřadu městského obvodu Poruba. 

 
Výše nájemného je stanovena následovně: 
 
Komunitní centrum – VŠICHNI SPOLU: 
- místnost pro individuální poradenství č. 107 v 1. NP  

o celkové podlahové ploše 19,94 m2     50,- Kč/1 hodina 
- místnost pro individuální poradenství č. 108 v 1. NP  

o celkové podlahové ploše 17,66 m2,     50,- Kč/1 hodina 
- společenský sál č. 101 v 1. NP o celkové ploše 173,64 m2           200,- Kč/1 hodina 
 

Výše nájemného je uvedena bez DPH. 
 
 

IV. Závěrečná ustanovení  
 

1. Zásady Rady městského obvodu Poruba pro krátkodobé pronájmy místností v Komunitním 
centru – VŠICHNI SPOLU nabývají účinnosti dnem 1. 10. 2019 a byly schválené 
usnesením Rady městského obvodu Poruba č. 820/RMOb1822/20 ze dne 13. 9. 2019. 

2. Změny Zásad Rady městského obvodu Poruba pro krátkodobé pronájmy místností 
v Komunitním centru – VŠICHNI SPOLU jsou v kompetenci Rady městského obvodu 
Poruba. 
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