Sazebník úhrad Kulturního centra - sokolovny
Fügnerova 281, Rájec-Jestřebí
Kč/hod.
Sportovní a zájmové akce - cvičení, hodinové kurzy, soutěže,
bazary apod.
Kulturní akce
omezeno časem přípravy a úklidu maximálně 2 hod. před akcí a 2 hod. po akci
Divadelní představení
se vstupným dobrovolným
Vícedenní akce

200 Kč

300 Kč

500 Kč

500 Kč

soustředění, příměstské tábory a jiné akce do 100 osob
Jednorázové akce - svatba, oslava, promoce …
(fyzická osoba)
předání objektu den před akcí
vrácení objektu den, následující po akci
Prezentační akce s nabídkou a prodejem výrobků a služeb

Paušál/den akce

800 Kč

5 000 Kč

1 000 Kč

5 000 Kč

Jednorázové akce - plesy, koncerty, divadelní
představení se vstupným apod.
1 500 Kč
8 000 Kč
(právnická osoba)
předání objektu den před akcí
vrácení objektu den, následující po akci
K ceně nájmu bude připočtena platná sazba DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění.
Za půjčení (včetně DPH)
Data projektor
Ubrusy

Kč/hod.
150 Kč

za 1 ks
35 Kč

Sazebník je platný od 1. 1. 2020
Sazebník byl schválen Radou města Rájec-Jestřebí na schůzi dne 16. 12. 2019 usnesením č. 6a.

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO NÁJEMCE:

- Při rezervaci termínu je hrazena záloha na pronájem ve výši 500 Kč - vratná kauce (nehradí pouze
dlouhodobě se opakující sportovní a zájmové hodinové kurzy).
- Maximální kapacila KC-sokolovna je 400 osob.
- Zákaz kouření ve všech prostorách KC-sokolovny.
- Dodržování doby nočního klidu v době od 22:00 hod do 6:00 hod.
- Nad 200 osob zajištění preventivní požární hlídky.
- Minimální počet pořadatelů je stanoven Provozním řádem KC-sokolovny.
- Náhrada škod za zničený materiál - dle ceníku k objednávce.
- Náhrada škod na movitém majetku (židle, stoly, dveře….) - dle skutečné ceny opravy popř. nákupu
nového vybavení.
- Nájemce je povinen provést v objektu úklid dle pokynu "Pravidla pro úklid sokolovny a seznámení se s
řádem KC - sokolovny".
- Při překročení doby pronájmu bude účtována částka 300 Kč/1 hod. + DPH za každou započatou
hodinu.
- Výjimku z ceníku schvaluje Rada města Rájec-Jestřebí na základě písemné žádosti min. 1 měsíc
předem.
- Ostatní náležitosti se řídí Provozním řádem KC-sokolovny.

