CENÍK K PRONÁJMU SÁLU KULTURNÍHO DOMU
pro společenské a kulturní akce – platný od 01. 11. 2021
DĚTSKÉ AKCE:
MAŠKARNÍ KARNEVAL, DEN DĚTÍ, …
MÍSTNÍ ORGANIZACE
CIZÍ SUBJEKTY

NÁJEM
0,- Kč
4 500,- Kč

ENERGIE
0,- Kč
ANO

JEDNODENNÍ AKCE:
PLESY, SVATBY, OSLAVY, VÝROČNÍ SCHŮZE, KONCERTY, BURZY,
PRODEJNÍ AKCE, …
MÍSTNÍ ORGANIZACE
CIZÍ SUBJEKTY (akce za účelem drobného prodeje)
CIZÍ SUBJEKTY (svatby, oslavy, výroční schůze) – akce bez
vstupného
CIZÍ SUBJEKTY (plesy, koncerty) – akce se vstupným
PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY

NÁJEM

ENERGIE

3 500,- Kč
3 500,- Kč

ANO
ANO

4 500,- Kč

ANO

7 500,- Kč
8 500,- Kč

ANO
ANO

JEDNODENNÍ AKCE / VÍCEDENNÍ AKCE:
VÝSTAVY
MÍSTNÍ ORGANIZACE
CIZÍ SUBJEKTY, CIZÍ SPOLKY

NÁJEM 1. – 3. DEN
--------------3500,- Kč

PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY

8500,- Kč

NÁJEM 4. – 7. DEN
----------------------------100,- Kč za každý další den
1 000,- Kč za každý další
den

ENERGIE
ANO
ANO
ANO

HODINOVÝ PRONÁJEM:
Kurzy s pravidelným opakujícím se intervalem a dobou trvání Každá
max. 2 hodiny (např. taneční kurz)
započatá
hodina
Cena pronájmu (vyúčtování provede nájemce předem za celý kurz 200,- Kč
nejpozději po skončení první hodiny kurzu)

ENERGIE
NE

CENY ENERGIÍ:
Ceny energií budou účtovány v průměrných cenách dle posledního ročního vyúčtování
příslušné energie dle odečtů provedených při předání a následném vrácení sálu.
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ZÁLOHA U JEDNODENNÍCH ČI VÍCEDENNÍCH AKCÍ:
Záloha se platí nejpozději v den předání sálu nájemci
MÍSTNÍ ORGANIZACE
CIZÍ SUBJEKTY (svatby, oslavy, výroční schůze)
CIZÍ SUBJEKTY (plesy, koncerty)
PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY

6 000,- Kč
10 000,- Kč
12 000,- Kč
15 000,- Kč
+ ZÁLOHA NA ÚKLID 2 500,- Kč

Záloha bude zúčtovaná při vyúčtování pronájmu sálu dle Protokolu o předání po skončení akce.
V případě nedodržení pravidel pro provoz sálu, předsálí a baru bude ze zálohy zúčtovaná i paušální
částka ve výši 2 000,- Kč. Tato částka by byla odebrána z částky 2 500,- Kč, která je vybírána jako
záloha na úklid při předání sálu nájemci.
Z důvodu zajištění dezinfekce na dámských a pánských WC a předsálí KD došlo k navýšení pronájmu o
částku 500,- Kč.

NÁHRADY ŠKOD A ZÁVAD:
Škody a závady zjištěné při předání sálu budou zapsány do předávacího protokolu a budou plně
hrazeny tím, kdo si sál pronajal, a to bez ohledu na to, zda sám část sálu podnajal jinému subjektu.

Parkety na sále jsou ošetřeny voskem. V případě poškození voskového filmu bude za
přeleštění sálu účtováno 1.000,-Kč. Z tohoto důvodu je zakázáno používání papírových
konfet, znečišťují nejen dřevěné povrchy a čištění takových fleků vyžaduje abrazivní metody.
Na sále se nově nachází promítací plátno. Jde o stočené plátno na železné konstrukci v prostorách
podia. Veřejnosti nebude plátno nabízeno k pronájmu. V případě, že by i přesto došlo k jeho
poškození, nájemce tímto bere na vědomí, že zodpovídá za poškození či ztrátu plátna, a to ve výši
pořizovací ceny tohoto vybavení.
V kulturním domě byly instalovány nové zámky u dveří. V případě, že dojde ke ztrátě zapůjčených
klíčů, bude nájemci účtována částka 3.000,- Kč.

MOŽNOST PRONÁJMU ŠKOLNÍ JÍDELNY:
V případě zapůjčení školní jídelny se tato pravidla vztahují i pro tuto místnost, ale pronájem
se sjednává s ředitelem školy a částka 500,- Kč není součástí ceny za pronájem sálu. I přesto
se tento poplatek platí na obecním úřadě při předání sálu nájemci.
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ORIENTAČNÍ POČET NÁDOBÍ A OSTATNÍHO VYBAVENÍ:
Za každé poškozené, rozbité či ztracené vybavení tučně označené je účtovaná částka za kus
50,- Kč. U ostatního vybavení uvedeného níže jsou uvedené ve sloupci „Kč“.
Vybavení

Kč

50,káva - šálek – sklo
50,Káva – talířek – sklo
50,Káva – šálek – bílý porcelán
Káva – talířek – bílý porcelán 50,50,sklo – duritka
50,sklo – víno malé
50,sklo – aperitiv
50,sklo – víno velké
50,sklo - 0,2
50,sklo - 0,04
50,sklo – sekt
50,džbán – sklo - 1l
50,sklo – pivo - 0,3
50,sklo – pivo - 0,5
50,talíř – dezertní
50,talíř – velký
50,talíř – hluboký
1000,Židle
300,smeták + lopatka + kýbl

K dispozici
kusů

Vybavení

21 miska bílá
36
36
20
64
62
21
42
100
72
40
10
84
86
90
90
90
220
1+1+1

jídelní nůž
jídelní vidlička
jídelní lžíce
kávová lžička
rychlovarná konvice
naražeč
myčka
koš do myčky
kleště
mrazák + lednice
klíče sál + zadní vchod
klíče od zásuvky v baru
ubrusy bílé (čistírna)
ubrusy bílé (ztráta)
mop na vytírání
stůl-malý
stůl-velký
stůl-kulatý skládací

Kč

K dispozici kusů

50,-

50

50,110
50,110
50,110
50,100
800,2
1500,3
500,1
500,2
200,1
1000,1+1
3000,1
200,1
45,- různé velikosti
350,- různé velikosti
400,1
6200,20
6200,20
700,4

VYSVĚTLIVKY:
MÍSTNÍ ORGANIZACE = spolky v obci Drmoul (Hasiči, Klub žen, apod.)
CIZÍ SUBJEKTY = fyzické osoby s trvalým pobytem na území obce Drmoul i mimo ni, právnické osoby
se sídlem podnikání na území obce Drmoul i mimo ni
PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY = osoby pronajímající si sál za účelem podnikání např. předváděcí akce
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