
Ceník pronájmů prostor v budově sokolovny v Červeném Kostelci  

platný od 1.7.2019, schválený RM dne 27.5.2019, usnesením č. R-2019/11/32 

1. dlouhodobý pronájem malé tělocvičny 

  spolky – děti do 18 let      50,- Kč/hod. 
  spolky – ostatní     100,- Kč/hod. 
  veřejné turnaje     200,- Kč/hod. 
  kostelecká veřejnost     100,- Kč/hod. 
  mimokostelecké spolky a veřejnost   300,- Kč/hod. 
 
2. dlouhodobý pronájem velké tělocvičny v hlavním sále 

spolky – děti do 18 let    100,- Kč/hod. 
spolky – ostatní     250,- Kč/hod. 
mistrovská utkání     150,- Kč/hod. 

  veřejné turnaje     300,- Kč/hod. 
  kostelecká veřejnost     250,- Kč/hod. 
  mimokostelecké spolky a veřejnost   400,- Kč/hod. 
 
3. krátkodobý pronájem hlavního sálu s příslušenstvím (výčep, šatna, vestibul, balkon, jeviště a 

sociální zařízení) 
 

a) komerční akce (koncerty, plesy, firemní akce atd.)   
 
pevná sazba       400,- Kč/hod. (max. 9 hod.)* 
pevná sazba                 4000,- Kč/den* 
 

b) nekomerční akce – akce bez vstupného nebo startovného pro školy a spolky, fyzické osoby pro 
soukromé účely, taneční soutěže, besedy pro větší počet lidí, atd. 
 
pevná sazba       200,- Kč/hod.(max. 9 hod.)* 
pevná sazba                 2000,- Kč/den* 
 

c) veřejně prospěšné akce – výše nájmu bude stanovena individuálně na základě rozhodnutí městské 
rady 
  
*Tyto pevné sazby možno při výpočtu výsledného nájmu kombinovat. Doba nájmu se počítá od 
převzetí do předání pronajímaných prostor. K pevné sazbě se pro krátkodobý pronájem 
připočítávají skutečné režijní náklady, kterými jsou: spotřeba plynu, elektrické energie a vody, 
služba domovníka, úklidová služba a spotřební materiál. Nájemce je povinen před započetím 
krátkodobé akce složit vratnou kauci ve výši 5000,- Kč v pokladně městského úřadu pro případ 
hrazení škod. 

 

 Ceny nezahrnují náhrady za případné škody, které zaviní objednatel (nájemce) na majetku města 
Červený Kostelec (poškození, úplné zničení, ztráta nebo odcizení, neúměrné znečištění či 
opotřebování atd.) Pokud dojde ke škodě na majetku, zajistí nájemce dohodnutým a vhodným 
způsobem odstranění škody na vlastní náklady nebo uhradí náklady účelně vynaložené na 
odstranění škody. 

 Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty 21%. 


