Městský kulturní klub Hlinečan
Ceník krátkodobých nájmů a služeb v Multifunkčním centru Hlinsko
1. Plesy
Celková cena za níže uvedené prostory - 25 000 Kč
(prostor velkého i malého sálu, foyer, balkón, galerie, šatny pro účinkující, šatna pro veřejnost,
pokladna, bar)
Cena bez malého sálu - 20 000 Kč
Cena za studentský ples - 20 000 Kč
Cena za dětské plesy a plesy organizací a zařízení města Hlinska - 12 000 Kč
Kuchyně - 5 000 Kč + spotřeba elektrické energie. Dětské plesy kuchyně 3000 Kč + spotřeba
elektrické energie.
V případě, že bar bude provozovat MKK Hlinečan, bude cena nájmu snížena o 6 000 Kč.
Na plesy je dále možné si pronajmout místnost č. 107 (přízemí, zkušebna) 77 m2 , místnost č. 233
(první patro, zrcadlovka) 98 m2, místnost č. 202 (první patro, taneční sál se sloupy) 134 m2.
Za ceny v bodě č. 5.
V ceně je zahrnuta energie a ostatní provozní náklady částečného třídění odpadů (plast, sklo), čistění
trubek, atd. MKK Hlinečan v době pořádání plesu může provozovat vlastní kavárnu. Zasedací
pořádek dle domluvy.

2. Taneční soutěže
1 den – 12 000 Kč, 2 dny + příprava – 20 000 Kč.
V ceně je zahrnuto: úklid sálů, energie, ostatní provozní náklady.
V případě provozu občerstvení u baru a v kuchyni nájemcem se nájemné zvyšuje o 5 000 Kč za den
+ energie.
V případě, že bar bude provozovat MKK Hlinečan a kuchyň nájemce, bude cena za kuchyň snížena
o 2 500 Kč za den.

3. Výstavy
Pro výstavy místních spolků, příspěvkových organizací je stanovena cena velkého sálu ve výši
2500 Kč, malého sálu 1 000 Kč a foyer (chodeb) 500 Kč za den. Ostatní komerční výstavy dle dohody.

4. Celovečerní akce pro veřejnost (koncerty, divadla, společenské a firemní akce)
vlastní pořadatelství
Komerční akce
velký sál (divadelní) - 19 000 Kč, dětská představení 9 000 Kč
velký sál – rozšířené uspořádání - 29 000 Kč
malý sál (kinosál) - 9 000 Kč, dětská představení 4 000 Kč

kuchyň - 5 000 Kč + spotřeba elektrické energie.
V ceně je zahrnuto: úklid sálů, energie, foyer, pokladna, ostatní provozní náklady včetně zajištění
občerstvení a provozu šatny pronajímatelem MKK Hlinečan.
Nekomerční akce – školy, spolky, příspěvkové organizace
Pronájem velkého sálu (divadelní) pro ochotnické spolky, školy, DDM max. 3 zkoušky a
generálka, jedno představení
představení pro dospělé - první představení před 2/3 tržeb pro MKK a u dalších představení 1/3
z tržeb pro MKK. V případě dobrovolného vstupného za dětská představení, soutěže - cena za sál
2500 Kč, dvě představení 4500 Kč. V ceně je příprava sálu, úklid, základní osvětlení a ozvučení
sálu.

5. Konference, přednášky, prezentační akce, sportovní soutěže
Velký sál – 1.100,- Kč/hod, minimální doba pronájmu s přípravou před a po akci 4 hodiny.
Malý sál – 700,- Kč/hod., minimální doba pronájmu s přípravou před a po akci 4 hodiny.
Místnost č. 107 (přízemí, zkušebna) 77 m2 1.100,- Kč (1- 4 hodiny ), za den 2.000 Kč.
Místnost č. 111 (přízemí, jídelna) 121 m2 1.600,- Kč (1- 4 hodiny), za den 2.500 Kč.
Místnost č. 233 (první patro, zrcadlovka) 98 m2 1.100,- Kč (1- 4 hodiny ), za den 2.000 Kč.
Místnost č. 202 (první patro, galerie) 134 m2 1.600,- Kč (1- 4 hodiny), za den 2.500 Kč.
Při dlouhodobějších akcích smluvní cena.
Pro místní spolky, zájmové organizace, kulturní pořady ZŠ a MŠ zřizovaných městem Hlinsko a
Gymnáziem K.V.Raise je stanoveno nájemné ve výši ½ ze shora uvedených cen. Pronájem hlavního
sálu na zkoušky pro místní organizace, spolky a příspěvkové organizace - 200 Kč za akci. Pronájem
pódia na zkoušky ochotnických spolků – 100 Kč za akci.
V případě pronájmu prostorů na více jak jeden den se ceny řídí dohodou mezi pronajímatelem a
nájemcem.

6. Cena krátkodobých, dlouhodobých komerčních a nekomerčních nájmů
Komerční nájmy - místnosti vhodné na cvičení, jógu atd.
160 Kč za 1 hodinu
Nekomerční nájmy (DDM, spolky, příspěvkové organizace města)
80 Kč za jednu hodinu
K dispozici jsou 3 sály
a) přízemí (76,5 m2) – povrch koberec
b) první patro - galerie (134 m2) – povrch parkety
c) zrcadlový sál (98,1m2) – povrch parkety

7. Další služby poskytované v MFC
Služba
- světelná technika včetně osvětlovače …...................................
300 Kč/ hod.
- audiotechnika včetně zvukaře …..............................................
300 Kč/ hod.
- šatnářka, pokladní, barmanka………………………………..
100 Kč/ hod.
- demontáž a montáž forbíny …................................................
2 500 Kč
- zajetí a vyjetí elevace mimo běžný program ….....................
.1 000 Kč
- uskladnění zboží přes noc ……………………….…………
500 Kč
- příprava sálu včetně zasedacího pořádku …........................... 500 Kč
- předprodej vstupenek ……………………………………10% z předprodeje
Zapůjčení movitých věcí
- využití mobilního plátna a projektoru ………………….…
500 Kč
- využití kino plátna a kino projektoru ……………………
1 500 Kč
- ubrusy textilní …..................................................................
10 Kč
- jídelní inventář (talíře, sklenice, příbory) …................. 100 - 500 Kč/za den
- židle – mimo MFC ….............................................................
10 Kč/ks
- stůl – mimo MFC …..........................................................
15 Kč/ks
- lavičky mimo MFC ….........................................................
20 Kč/ks
- pojízdné věšáky - mimo MFC …............................................
20 Kč/ks
(pro příspěvkové organizace města, spolky se stanovuje cena ve výši 50% za zapůjčené věci)
Poškozený majetek nahradí nájemce stejným kusem nebo uhradí způsobenou škodu ve výši ceny
pořízení majetku.
Všechny výše uvedené ceny jsou včetně DPH.
Osvobození od platby shora uvedeného nájemného a služeb se vztahuje pouze na příspěvkové
organizace města nebo organizace městem založené (tj. Sportoviště města Hlinska s.r.o.), a to max.
pro jednu akci v kalendářním roce.
Ceník krátkodobého pronájmu je platný s účinností od 1. 2. 2018.
Ceník krátkodobého pronájmu byl schválen Radou Města Hlinska dne 22. 1. 2018, pod číslem
usnesení 4/2018/18.

V Hlinsku dne 1. 2. 2018

