
Ceník krátkodobého pronájmu nebytových prostor 
v Multifunkčním centru Hlinsko

1. Plesy 
- 15.000,- Kč    (prostor velkého i malého sálu, foyer, balkón, galerie, šatny pro 

      účinkující, šatna pro veřejnost, pokladna) 

- 12.000,- Kč    (prostor velkého sálu, foyer, balkón, galerie, šatny pro účinkující,   

      šatna pro veřejnost, pokladna) 

- 10.000,- Kč    (studentské plesy) 

-   5.000,- Kč    (místnost pro společenské hry, kuchyň a bar = občerstvení ve vlastní 

       režii pořádající zájmové organizace) 

V ceně je zahrnuta příprava sálů, praní ubrusů, energie a ostatní provozní náklady. Zasedací 

pořádek není zahrnut v ceně! 

2. Taneční soutěže 
- 1 den   -     8.000,- Kč

- 2 dny   –  15.000,- Kč

V ceně je zahrnuta příprava a úklid sálů, energie, ostatní provozní náklady včetně zajištěného 

občerstvení a provozu šatny. Zasedací pořádek není zahrnut v ceně! 

3. Celovečerní akce pro veřejnost 

- Velký sál  –  12.000,- Kč

- Malý sál  –  6.000,- Kč

V ceně je zahrnuta příprava a úklid sálů, energie, ostatní provozní náklady včetně zajištěného 

občerstvení a provozu šatny.

4. Konference, přednášky, prezentační akce 
- Velký sál – 1.800,- Kč/hod., příprava před a po akci 500,- Kč/hod. 

- Malý sál – 1.200,- Kč/hod. , příprava před a po akci 500,- Kč/hod. 

- Místnost č. 107 (přízemí) 1.300,- Kč ( 1-4 hodiny ), 2.000,- Kč ( 4-10 hodin ) +    

                                  500,- Kč příplatek za zasedací pořádek, židle, stoly apod. 

- Místnost č. 102 (přízemí) 1.900,- Kč ( 1-4 hodiny), 3.000,- Kč ( 4-10 hodin) + 

                                   500,- Kč příplatek za zasedací pořádek, židle, stoly apod.

V případě pronájmu prostor na 6 hodin a více se ceny řídí dohodou mezi pronajímatelem a 

nájemcem.



V případě zájmu o občerstvení, bez příplatku. 

5. Výukové pořady pro školy, schůze, akce pro děti 
- Velký sál – 1.200,- Kč/hod. 

- Malý sál – 700,- Kč/hod. 

Příprava před a po akci zdarma. 

6. Místní divadelní spolky, kulturní a zájmové organizace 
(např.  kulturní  a  profilové  pořady,  schůze a  výstavy místních  spolků a  zájmových 

organizací, kulturní pořady ZŠ a MŠ zřizovaných městem Hlinsko a Gymnázia K.V.Raise,)

- cena ve výši provozních nákladů 

7. Další služby 
- využití mobilního plátna a projektoru ………………….….. 500,- Kč

- využití kinoplátna a kinoprojektoru ……………………….1.500,- Kč

- využití služeb zvukaře a osvětlovače  -  cena dle typu a délky trvání akce 

- šatnářka ……………………………………………………..100,- Kč/ hod. 

- pokladní …………………………………………………….100,- Kč/ hod. 

- uskladnění zboží přes noc  ……………………….…………300,- Kč

- předprodej vstupenek ……………………………………10% z předprodeje 

8. Ceník zkušeben
 –  150,- Kč/hod.  

Městský kulturní klub Hlinečan není plátce DPH.

Ceník krátkodobého pronájmu je platný s účinností od 1.11.2011

Ceník krátkodobého pronájmu byl schválen Radou Města Hlinska dne 12. října 2011, pod 

číslem usnesení 121 / 2011. 

V Hlinsku dne 13. října 2011


