Ceník pronájmu a služeb Kulturního domu Rychvald
1. Základní sazby pronájmů:
Sál
Klubovna č. 1 (cca 20 osob)
Klubovna č. 2 (cca 12 osob)
Klubovny spojené (cca 32 osob)
Vestibul
Šatna

400 Kč/hod.
150 Kč/hod.
100 Kč/hod.
200 Kč/hod.
100 Kč/hod.
5 Kč/ks

Základní sazbu pronájmů hradí:
• Fyzické a právnické osoby pro výdělečnou činnost (předváděčky, prodejní akce, výstavy aj.)
• Fyzické a právnické osoby pro soukromé akce a oslavy různého druhu
• Všechny organizace mimo území Rychvald
• Všechny politické strany* (platí sníženou sazbu za sál v ceně 250 Kč/hod., viz. bod 5 – snížená
sazba za sál)
2. Základní sazby služeb
Kopírování
A4 jednostranně
A4 oboustranně
A3 jednostranně
A3 oboustranně
3.

4 Kč
5 Kč
6 Kč
9 Kč

Sazby za pronájem „prázdninový provoz“ (1. 7. -31. 8.)

Sál
Klubovny (spojené)

3000 Kč/týden*
2500 Kč/týden*

Tato sazba platí pouze v době prázdnin, tzv. „prázdninový provoz“ (od 1. 7. -31. 8.). Nabízí možnost
pronajmutí sálu nebo kluboven na týden, resp. 5 pracovních dnů pondělí-pátek. Je určena pro organizátory
příměstských táborů pro děti a mládež do 18 let.
*

4.

Zvýhodněná sazba za sál

Doba nájmu nepřesáhne 3 hodiny/den
Doba nájmu 3 – 8 hodin/den

150 Kč
300 Kč

Zvýhodněná sazba za sál je možná pro pronájem sálu max. však 8h., tato sazba je určena pro
nevýdělečnou činnost zájmových spolků, občanských sdružení a organizací se sídlem na území města
Rychvald, především pro schůzovní činnost.
5.

Snížená sazba za sál

Sál

250 Kč

Snížená sazba je určena pro výdělečnou činnost pro akce, zejména plesy a to organizacím se sídlem na
území města Rychvald. Jedná se o organizace s působností v zájmové činnosti jako jsou zájmové spolky,
občanská sdružení a pro veškerou činnost politických stran.
6.
a)
b)

Bezplatný pronájem prostor
Sál
klubovny

Bezplatný pronájem za sál je určen pro nevýdělečnou činnost školským zařízením na území města
Rychvald (MŠ, ZŠ, DDM a ZUŠ) pořádající výchovně vzdělávací akce, dále akce pro žáky a mládež do 18
let – školní akademie, karneval, Mikuláš, besedy aj.)
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Bezplatný pronájem obou kluboven uvedených v bodu 1 (klubovna 1 a klubovna 2, příp. propojené) je pro
organizace zabývající se zájmovou činností se sídlem na území města Rychvald, a to za účelem jejich
schůzovní, nevýdělečné činnosti. Jedná se o organizace jako jsou zájmové spolky, občanská sdružení a
školská zařízení.
Politickým stranám a hnutím zastoupeným v Zastupitelstvu města Rychvald je zdarma poskytován
pronájem kluboven v rozsahu max. 3 hodiny měsíčně pro schůzovní činnost.
Zpoplatnění podléhá každá započatá hodina.

IV. Ostatní informace pro nájemce
Všechny výše uvedené ceny jsou včetně DPH. Zpoplatnění podléhá každá započatá hodina.
Ceník pronájmu a služeb kulturního domu je platný s účinností od 1.10. 2021.
Výjimku z ceníku může schválit Rada města Rychvald na základě písemné žádosti podané minimálně pět
týdnů před konáním akce.
Tento ceník byl schválen Radou města Rychvald dne 14.09.2021 usnesením č. 108/5 v bodě 2.a).
Tímto ceníkem se zároveň ruší Ceník sazeb za pronájem prostorů a služeb kulturního domu přijatý
usnesením Rady města Rychvaldu č.66/13 ze dne 22. 4. 2013.

V. Kontaktní údaje
Kontaktní osoba: Ing. Petra Kotková 596 572 511, email:kotkova@rychvald.cz
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