Ceník krátkodobého pronájmu prostor v Kulturním domě Příbor
Budova kulturního domu (dále jen KD) je provozována městem Příbor pro oblast kulturního,
společenského, výchovně-vzdělavacího života a rozvoje kulturních aktivit a činností ve městě
Příbor.
Budova je také využívána pro komerční činnost. Pronájmy jsou na základě nájemní smlouvy
(pořádání plesů, tanečních zábav, výstavy místních organizací, spolků, ale i pro svatební
hostiny, firemní večírky, školení, promoce, semináře a jiné).
V budově KD je k pronájmu velký sál, malý sál, salonky, tančírna a k tomu potřebné zázemí.
Upozorňujeme zájemce o nájem prostor, že v budově KD Příbor může probíhat současně více
akcí (např. přednáška v salonku a oslava v malém sále).

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Místnost
1

Základní sazba Každá další
na hodinu
hodina

Kapacita
Celý den
dle stolové
(5-10 hodin)
úpravy

3 000 Kč

1 500 Kč

9 000 Kč

500 os.

velký sál

1 000 Kč

500 Kč

3 500 Kč

200 os.

velký sál včetně
jeviště se zázemím

1 200 Kč

700 Kč

4 000 Kč

255 os.

malý sál

500 Kč

200 Kč

1 500 Kč

80 os.

salonek velký 1. NP

400 Kč

200 Kč

1 300 Kč

50 os.

salonek malý 1. NP

300 Kč

100 Kč

800 Kč

15 os.

salonek 2. NP

500 Kč

200 Kč

salonek malý 2. NP

150 Kč

50 Kč

400 Kč

20 os.

tančírna

150 Kč

50 Kč

300 Kč

20 os.

kuchyň (velký bar) 1. NP

200 Kč

50 Kč

500 Kč

---

přípravna 2. NP

100 Kč

50 Kč

300 Kč

---

audiovizuální technika

150 Kč

50 Kč

300 Kč

---

celý objekt KD

1 500 Kč 50 (70) os.

1-

hala, šatna, velký sál s jevištěm a zázemím, malý sál, salonek velký a malý 1. NP, kuchyň
s velkým barem, salonek 2. NP, přípravna, šatna.
Zapůjčení ostatních věcí a předmětů:
ubrus
20,- Kč / ks
nádobí
100,- Kč /akce
kávovar
300,- Kč/akce
chladící zařízení 200,- Kč/akce
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Organizacím založeným městem, občanským sdružením, která vyvíjejí činnost na území města
Příbora, akce pořádané školskými a tělovýchovnými zařízeními rovněž působících na území
města Příbora se snižuje nájem prostor o 50% z aktuálního ceníku.
V době konání kulturních a společenských akcí města, nebude možný pronájem kuchyně, baru
a přípravny. Ostatní prostory pouze za omezených podmínek stanovených provozovatelem.
Storno poplatek - při neuskutečnění nájmu z důvodu překážek na straně nájemce
si pronajímatel účtuje 30% ceny z celkového nájmu, pokud tato skutečnost nebude ohlášena
pronajímateli nejpozději 7 dní před nahlášenou akcí.
Škody na majetku nájemce odstraní do pěti kalendářních dnů od ukončení akce, nebo uhradí
náklady na jejich odstranění v plné výši.
Úhrada poškozeného majetku a porušení nařízení pronajímatele:
za rozbité sklenice, nádobí
30,- Kč/ks
poškozená židle
800,- Kč/ks
poškozený stůl
1500,- Kč/ks
porušení zákazu kouření pokuta 1000,- Kč
Na akci od 200 osob je nutnost zajistit min. 2 požární hlídky (možnost zajištění hlídky
800,- Kč/os/akce).
Upozornění: kuchyň, bar a přípravna pouze pro výdej jinde připravených jídel. Nádobí
za poplatek.
Minimální doba pronájmu prostor je jedna hodina akce. V ceně pronájmu je pronajímaný
prostor, jedna hodina přípravy a jedna hodina úklidu prostor, energie a další dle sjednané
smlouvy.
V případě neuzavření závazné smlouvy o krátkodobém pronájmu jeden měsíc před dnem
uskutečnění akce je termín pronájmu zrušen a uvolněn pro další zájemce, pokud není
s provozovatelem dohodnuto jinak. Cena bude uhrazena nejpozději den před zahájením akce,
pokud není s provozovatelem dohodnuto jinak. Platba bude provedena v hotovosti
u provozovatele nebo bezhotovostním převodem na účet provozovatele dle předchozí
domluvy a připsáním celkové částky nejpozději den před konáním akce.
Platný ceník krátkodobého pronájmu je pro kalendářní rok odsouhlasen Radou Města Příbor
a uveřejněn na stránkách organizace – www.pribor.eu.
Dlouhodobé pronájmy budou řešeny individuálně u vedoucího odboru kultury a cestovního
ruchu MÚ Příbor.
Výjimku z ceníku a podmínek může schválit Rada města Příbora na základě písemné žádosti
podané minimálně pět týdnů před konáním akce.
Tento ceník nabývá účinnosti dne 01.06.2016.
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