CENÍK NÁJMŮ V KULTURNÍM DOMĚ
1. Ceny nájmů pro organizace, firmy a cizí fyzické osoby
Druh využití
Nájem Kč Cena s DPH
ples, zábava, košt, oslava
A Přízemí - sál včetně obou přísálí
6 000,7 260,apod.
Balkon
1 200,1 452,koncert, divadlo, další
B Přízemí - sál včetně obou přísálí
3 500,4 235,odpolední akce, trachta
Balkon
700,847,C Přízemí - levé přísálí
kulturní akce, oslava
2 000,2 420,odpolední akce, trachta
1 300,1 573,schůze
400,484,prodejní akce
400,484,D Přízemí - výdejna
200,242,komerce
500,605,- chladírna
komerce
100,121,E Přízemí - vestibul
prodejní akce
300,363,F Suterén - bufet a klubovna
plesy, zábavy, oslavy
1 600,1 936,trachty
1 200,1 452,G Suterén - bufet
plesy, zábavy, oslavy
1 200,1 452,odpolední besedy, schůze,
300,363,přednášky
trachty
900,1 089,H Suterén - klubovna
oslavy
900,1 089,trachty
600,726,komerční akce
500,605,CH Malý sál
šatna pro účinkující
200,242,pro místní/hod
100,121,pro ostatní/hod
400,484,I
Škody

Služby – zapůjčení ubrusů, veškerého nádobí, vybavení výdejny a chladírny je pro fyzické
osoby v ceně nájmu

Paušální částka za topení pro organizace, firmy a cizí fyzické osoby
Období
A
B
C
D

Velké akce na sále
Malé akce na sále
Akce v levém přísálí
Akce v suterénu

Plné topení

Cena s DPH

1 500,1 100,600,300,-

Přitápění

1 815,1 331,726,363,-

1 100,800,400,300,-

Ceny služeb k nájmu pro organizace, firmy a cizí fyzické osoby
Půjčovné
A Nádobí do 50 ks
B Nádobí nad 50 ks
C Nádobí nad 150 ks
D Aparatura jen v KD
E Aparatura - mikrofon jen v KD
F Projektor jen v KD
G Regály jen v KD
H Oplachovačka
CH Ohřívací pult
Jiné služby
I Mimořádný úklid před/po akci/hod

do 5 dnů
Cena s DPH
60,73,150,182,250,303,200,242,100,121,150,182,50,61,413,500,413,500,100,-

121,-

Víceúčelové hřiště u KD
Hřiště
A nájem za hodinu

Druh využití
sport

Cena
50,-

Cena s DPH
1 331,968,484,363,-

CENÍK NÁJMŮ V KULTURNÍM DOMĚ
2. Ceny nájmů pro místní spolky a místní fyzické osoby
Druh využití
Nájem Kč Cena s DPH
ples, zábava, košt, oslava
A Přízemí - sál včetně obou přísálí
3 900,4 719,apod.
Balkon
1 200,1 452,koncert, divadlo, další
B Přízemí - sál včetně obou přísálí
3 500,4 235,odpolední akce
trachty
1 900,2 299,Balkon
600,726,C Přízemí - levé přísálí
kulturní akce, oslavy
1 600,1 936,schůze, prodejní akce
400,484,trachty
1 000,1 210,D Přízemí - výdejna
pro spolky
200,242,komerce pro spolky
500,605,- chladírna
komerce pro spolky
100,121,E Přízemí - vestibul
prodejní akce
300,363,F Suterén - bufet a klubovna
plesy, zábavy, oslavy
1 500,1 815,trachty
1 000,1 210,G Suterén - bufet
plesy, zábavy, oslavy
1 100,1 331,besedy, přednášky, schůze
300,363,trachty
800,968,komerční akce pro spolky
500,605,H Suterén - klubovna
oslavy
800,968,trachty
600,726,CH Malý sál
šatna pro účinkující
200,242,pro místní/hod.
100,121,pro ostatní /hod.
400,484,I
Škody

Služby – zapůjčení ubrusů, veškerého nádobí, vybavení výdejny a chladírny je pro fyzické
osoby v ceně nájmu

Paušální částka za topení pro místní spolky a místní fyzické osoby
Období
A
B
C
D

Velké akce na sále
Malé akce na sále
Akce v levém přísálí
Akce v suterénu

Cena s DPH
Plné topení
Cena s DPH Přitápění
1 400,1 694,1 000,1 210,1 000,1 210,750,908,600,726,400,484,300,363,300,363,-

Ceny služeb k nájmu pro místní spolky a místní fyzické osoby
Půjčovné
A Nádobí do 50 ks
B Nádobí nad 50 ks
C Nádobí nad 150 ks
D Aparatura jen v KD
E Aparatura - mikrofon jen v KD
F Projektor jen v KD
H Oplachovačka
CH Ohřívací pult
Jiné služby
I Mimořádný úklid před/po akci/hod

do 5 dnů
Cena s DPH
60,73,150,182,250,303,200,242,100,121,150,182,413,500,413,500,100,-

121,-

Víceúčelové hřiště u KD
Hřiště
A nájem za hodinu

Druh využití
sport

Cena
50,-

3. Ceny všech služeb
Půjčovné
A
Rozkládací stůl
B
Rozkládací lavice
C
Nádobí do 50 ks
D Nádobí nad 50 ks
E
Nádobí nad 150 ks
F
Ubrus
G Aparatura jen v KD
H Aparatura - mikrofon jen v KD
CH Projektor jen v KD
I
Regály jen v KD
J
Oplachovačka
K
Ohřívací pult
L
Stánek
M Rozkládací podium malé
Rozkládací podium velké včetně dopravy a
N
montáže
Jiné služby
P
Mimořádný úklid před/po akci/hod

do 5 dnů
30,10,60,150,250,20,200,100,150,50,413,413,300,150,-

Cena s DPH
36,12,73,182,303,24,242,121,182,61,500,500,363,182,-

600,-

736,-

100,-

121,-

Ceník byl schválen Radou Obce Mikulčice dne 1. 7. 2020 usnesením č. 131/12 s platností
od 1. září 2020.

V Mikulčicích 1. 7. 2020

Marta Otáhalová, starostka obce

PROVOZNÍ ŘÁD

KULTURNÍHO DOMU V MIKULČICÍCH č. p. 500
1. Obec Mikulčice je vlastníkem budovy kulturního domu (dále KD) a zároveň pronajímatelem. Provoz
KD je zabezpečován a zajišťován v souladu s platnými právními předpisy týkajícími se bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci, s hygienickým nařízením, požárními předpisy a dalšími obecně platnými
právními předpisy. Kapacita KD je stanovena na max. 400 osob.
2. Za správu KD odpovídá vedoucí KD, který je určen pronajímatelem.
3. Do objektu KD je zakázán vstup s koly, kolečkovými bruslemi, psy a jinými zvířaty.
4. Přibíjení a lepení výzdoby, reklam a jiných předmětů a jiné úpravy jsou ve všech prostorách KD bez
vědomí vedoucí KD zakázány.
5. Nájemci je povolen vstup pouze do prostor, které jsou předmětem pronájmu.
6. Zájemce o pronájem se v dostatečném předstihu informuje u vedoucího KD o volném termínu.
Pronajímatel si vyhrazuje právo zájemci pronájem odmítnout.
7. Podmínky pronájmu prostor v kulturním domě a ostatních služeb jsou stanoveny v Dohodě o
pronájmu, jejíž součástí je i ceník. Nájemce se před konáním pronájmu dohodne s vedoucí KD na
době převzetí prostor.
8. Při převzetí prostor KD je nájemce seznámen s umístěním hasících přístrojů a únikových východů.
Nájemce se zavazuje dodržovat zásady protipožární prevence a v případech, kdy to zákona
vyžaduje, zajistit dohled protipožární hlídky. Ta je povinná na akci nad 200 osob.
9. Nájemce odpovídá při vlastní akci za pořádek a její důstojný průběh a má právo vypovězení osob
v podnapilém stavu, pod vlivem omamných látek nebo v silně znečištěném oděvu z prostor KD.
Nájemce se zavazuje, že zajistí dostatečnou pořadatelskou službu odpovídající předpokládanému
počtu návštěvníků akce. Pořadatelé musí být viditelně označeni.
10. Nájemce je povinen se seznámit s obsluhou všech používaných elektrických spotřebičů a používat je
dle návodu k použití. Platí přísný zákaz přemísťování všech elektrospotřebičů. Za použité spotřebiče
ručí nájemce do výše jejich pořizovací hodnoty.
11. Nájemce odpovídá po ukončení akce za řádné uzavření užívaných prostor, vypnutí světel a el.
spotřebičů a zamezení vzniku škod z nedbalosti. Při odchodu zkontroluje, zda se v pronajímaném
prostoru a v přilehlých prostorách nesvítí, neteče voda nebo neprotéká WC a zda jsou uzavřena
všechna okna a uzamčeny všechny dveře.
12. O jakýchkoliv mimořádných událostech je nájemce povinen neprodleně informovat vedoucí KD.
13. Nájemce a návštěvník KD je povinen chovat se tak, aby nepoškodil zařízení KD. V případě zjištění
závad sepíší nájemce a vedoucí KD škody či ztrátu inventáře za účelem stanovení výše náhrady.
Škody na majetku a inventář KD hradí nájemce v plné výši.
14. Nájemce uhradí rovněž úklid nedostatečně uklizených a znečištěných prostor, a to podle platného
ceníku služeb.
15. Nájemce předá pronajaté prostory vedoucí KD v době dohodnuté předem.
16. V průběhu akce má vedoucí KD (případně jeho zástupce) právo za účasti nájemce provádět
kontrolu. Nájemce je povinen umožnit provedení kontroly a řídit se pokyny vedoucího KD.
V případě hrubého porušování tohoto provozního řádu může vedoucí KD akci ukončit.
17. Případné neshody mezi správcem a nájemcem řeší pronajímatel.
Tento provozní řád je závazný pro všechny uživatele KD. Byl schválen Radou obce Mikulčice dne
10. 1. 2018 usnesením č. 4/1.

V Mikulčicích dne 1. 7. 2020
starostka

Marta Otáhalová,

