Dům kultury Kraslice - PROVOZNÍ ŘÁD Příloha č.1
Městská knihovna Kraslice, příspěvková organizace
Dukelská 1128/37, 35801 Kraslice, IČ 70898421, tel. 352606511, email: info@mk-kraslice.cz

Ceník nájemného v Domě kultury Kraslice
Prostory Domu kultury Kraslice po dokončení projektu „Kraslice – rekonstrukce Kulturního domu –
IV. etapa“
Fyzické osoby
Právnické osoby, OSVČ (s
OSVČ,
živností dle živnostenského
právnické osoby
zákona příloha č.4, §73) charitativní organizace,
společnosti, spolky, divadelní
agentury, pořadatelé kulturních
akcí, občanská sdružení apod.
Soukromé oslavy,
Předmět pronájmu: kulturní
Předmět pronájmu:
svatby
akce, spolkové schůze,
podnikatelská činnost konference, setkání seniorů,
předváděcí a prodejní akce,
plesy, taneční zábavy, vzdělávací
výkup, jednání za účelem
akce, zájmová činnost
prodeje apod., podnikové
večírky a akce, taneční kurzy
Velký sál
Vestibul

ne
ne

750,00 Kč/hod
150,00 Kč/hod

Předsálí

ne

ne

1 500,00 Kč/hod
150,00 Kč/hod
500,00 Kč/1 denní akce
(rozšíření restaurace)

150,00 Kč/hod
150,00 Kč/hod
1 000,00 Kč/ jednodenní akce

500,00 Kč/1 lekce tanečního
kurzu
600,00 Kč /závěrečný večírek
300,00 Kč/hod
300,00 Kč/hod
Smluvní cena

Velký sál
pro
taneční
Malý sál
Tančírna
Zahrada

150,00 Kč/hod
150,00 Kč/hod

Využívání prostor a služeb bez nájemného:
Nájemcem je Město Kraslice, jeho organizační složky a příspěvkové organizace města kraslice.
Povolení k nájmu se uděluje na základě vyplněné žádosti o bezplatné užití Domu kultury Kraslice
podepsané vedoucím příslušného odboru / ředitelem příspěvkové organizace a ředitelem Městské
knihovny Kraslice.

Poplatky spojené s pronájmem prostor:
Jednorázové zapůjčení ubrusů: 18 Kč / ks
Zapůjčení pivniho setu: 50 Kč / ks
Úklid prostor: 107 Kč / h
Technik zvuku, osvětlení: 150 Kč / h
Součástí krátkodobého pronájmu není úklid
prostor!
Zpracoval dne 25.10. 2017
Ředitel organizace Mgr. Petr Fridrich

Požární hlídka:
Akce s počtem osob 200 - 300: 228 Kč / h
Akce s počtem osob 300 - 400: 322 Kč / h
Akce s počtem osob 400 - 500: 416 Kč / h
Akce na zahradě DK 500 do osob: bez hlídky
Akce na zahradě DK 500 - 900 osob: 322 Kč / h

