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I. Základní ustanovení  
 

1. Pronájem kluboven, heren a společenského sálu v centrech volného času se řídí 
ustanoveními zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění 
pozdějších předpisů.  

 
2. Provoz v centrech volného času se řídí provozními řády.  

  
3. V Centru volného času, Ostrava-Poruba, Vietnamská 1541, jsou k pronájmu tyto nebytové 

prostory: 
- klubovna č. 1 v 2. NP o celkové podlahové ploše 57,26 m2, 
- klubovna č. 2 v 2. NP o celkové podlahové ploše 39,10 m2, 
- klubovna č. 3 v 2. NP o celkové podlahové ploše 31,81 m2, 
- klubovna č. 4 v 2. NP o celkové podlahové ploše 21,74 m2,  
- klubovna č. 5 v 2. NP o celkové podlahové ploše 30,21 m2, 
- pingpongová herna v 2. NP o celkové podlahové ploše 245,56 m2,    
- kulečníková herna v 2. NP o celkové podlahové ploše 188,55 m2, 
- společenský sál v 1. NP o celkové ploše 164,37 m2. 
 
V Centru volného času, Ostrava-Poruba, O. Jeremiáše 1985, jsou k pronájmu tyto nebytové 
prostory: 
- kulečníková herna v 1. NP o celkové podlahové ploše 63,79 m2, 
- pingpongová herna v 2. NP o celkové podlahové ploše 107, 83 m2,  
- klubovna v 2. NP o celkové podlahové ploše 23,01 m2.  

  
4. Návrh nájemní smlouvy o pronájmu nebytových prostor v centrech volného času 

statutárního města Ostrava - městského obvodu Poruba vyhotovuje odbor správních činností 
a bytového hospodářství, oddělení správy a evidence majetku,  přitom úzce spolupracuje 
s odborem péče o občany, oddělením školství, kultury a volného času.  

  
 
II. Přijímání žádostí o pronájem kluboven v centrech volného času 
 

1. Společenský sál, herny a klubovny jsou  přednostně  určeny  pro  akce, jejichž konání 
nepodléhá projednávání v Radě městského obvodu Poruba a jež jsou pořádány  oddělením 
školství, kultury a volného času odboru péče o občany Úřadu městského obvodu Poruba 
nebo zaměstnanci center volného času. 
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2. Pokud po využití akcemi uvedenými v odstavci 1. dovolí kapacita kluboven, heren a sálu 
jejich pronájem pro další aktivity, budou místnosti pronajímány zejména  ke konání akcí 
pořádaných pro neorganizované děti a mládež  registrovanými občanskými sdruženími        
a jinými  registrovanými organizacemi zabývajícími se činnostmi s neorganizovanými dětmi 
a mládeží a komerčním činnostem.  

 
3. Prostory center volného času nebudou pronajímány pro účely politické, náboženské nebo 

schůzovní. 
 

4. K žádosti o pronájem musí být doložen doklad o právní subjektivitě žadatele a jeho 
oprávnění k proponované činnosti (např. výpis z obchodního rejstříku, osvědčení o registraci 
sdružení, organizace, živnostenské oprávnění).  

 
5. Žádosti jsou přijímány a evidovány oddělením správy a evidence majetku odboru správních 

činností a bytového hospodářství Úřadu městského obvodu Poruba.  
 

6. K žádostem se vždy vyjadřuje odbor péče o občany, oddělení školství, kultury a volného 
času. 

 
 
III. Nájemní smlouvy a nájemné 
 
O uzavření nájemní smlouvy a výši nájemného rozhoduje Rada městského obvodu Poruba na 
základě materiálu (přínosu) zpracovaného oddělením správy a evidence majetku odboru správních 
činností a bytového hospodářství Úřadu městského obvodu Poruba.  
 
 
IV. Přechodná a závěrečná ustanovení  
 
1. Zásady nabývají účinnosti dnem 1. 9. 2009.   
 
2. Dnem nabytí účinnosti těchto Zásad se ruší Zásady Rady městského obvodu Poruba pro 

pronájmy místností v centrech volného času statutárního města Ostrava - městského obvodu 
Poruba schválené usnesením Rady městského obvodu Poruba č. 1856/52 ze dne 27. 11. 2008. 

 
3. Projednáno a schváleno usnesením Rady městského obvodu Poruba č. 2468/68 ze dne                

6. 8. 2009. 
  
 
Zpracovala:  Ing. Hana Dinkovová,  
  vedoucí oddělení školství, kultury a volného času odboru péče o občany 
  
 
 
 
 
 
Ing. Lumír Palyza        Jan Dekický  
starosta         místostarosta   
městského obvodu Poruba      městského obvodu Poruba  
         

 


