Pravidla pro krátkodobý pronájem prostor
V prostorách Zámku, Chomutovská 1, Klášterec nad Ohří je možno pronajmout tyto prostory
k níže vypsaným účelům:
a) Renesanční sál
b) Nádvoří
c) Sala terrena

maximální kapacita
maximální kapacita
maximální kapacita

120 osob
400
120

Tyto prostory lze pronajmout pouze pro:
a) kulturní a společenské akce
b) školící a vzdělávací akce
c) schůzovní činnost
d) soukromé akce – rodinné oslavy, svatby apod.

Cena za nájem jmenovaných prostorů:
a1) Renesanční sál
a2) Renesanční sál – svatební obřad
b) Nádvoří
c) Sala terrena

500,- Kč/ hodina
2.500,-Kč/ obřad
700,- Kč/ hodina
500,- Kč/ hodina

Služby zahrnuté v ceně:
- zpřístupnění objektu
- základní příprava prostoru
- spotřeba energií
- převzetí a uzamčení objektu po ukončení akce
- běžný úklid prostor

Ceny za pronájmy prostor lze domluvit i smluvně podle charakteru pořádané akce.
Nájemné je tvořeno z 50% náklady na spotřebu energií, tyto budou vedeny v účetnictví
organizace odděleně!

V prostorách Kulturního domu, Chomutovská 465, Klášterec nad Ohří je možno pronajmout
tyto prostory k níže vypsaným účelům:

Místnost
Velký sál

Velikost m2
277

Kapacita
plesy, zábavy 260 míst koncerty 350 míst

Přísálí

71

42 míst

Malý sál

60

kapacita dle uspořádání

Učebna

60

kapacita dle uspořádání

Tyto prostory lze pronajmout pro:
a) kulturní a společenské akce
b) školící a vzdělávací akce
c) schůzovní činnost
d) předváděcí akce
e) firemní akce

Cena za nájem jmenovaných prostor:
Velký sál

1.200,- Kč/hod.

Malý sál

450,- Kč/hod.

Klubovny / učebny

450,- Kč/hod.

Pronájem nebytových prostor

smluvní cena/ měsíc

Služby zahrnuté v ceně:
- zpřístupnění objektu
- základní příprava prostoru
- spotřeba energií
- převzetí a uzamčení objektu po ukončení akce
- běžný úklid prostor

Ceny za pronájmy prostor lze domluvit i smluvně podle charakteru pořádané akce.
Nájemné je tvořeno z 50% náklady na spotřebu energií, tyto budou vedeny v účetnictví
organizace odděleně!

V prostorách Kina Egerie a letního kina v Klášterci nad Ohří je možno pronajmout tyto
prostory k níže vypsaným účelům:

Kino
Egerie

Místnost
sál

Kapacita
103 míst

předsálí

48 míst

Letní

450 míst

Tyto prostory lze pronajmout pro:
a) promítání
b) školící a vzdělávací akce
c) schůzovní činnost
d) předváděcí akce
e) firemní akce

Cena za nájem jmenovaných prostor:
Sál Kina Egerie

1.200,- Kč/hod.

Předsálí Kina Egerie

500,- Kč/hod.

Letní kino

500,- Kč/hod.

Služby zahrnuté v ceně:
- zpřístupnění objektu
- základní příprava prostoru
- spotřeba energií
- převzetí a uzamčení objektu po ukončení akce
- běžný úklid prostor

Ceny za pronájmy prostor lze domluvit i smluvně podle charakteru pořádané akce.
Nájemné je tvořeno z 50% náklady na spotřebu energií, tyto budou vedeny v účetnictví
organizace odděleně!

V prostorách Městské knihovny, Budovatelů 486, Klášterec nad Ohří je možno pronajmout
tyto prostory k níže vypsaným účelům:

Místnost
Velký sál
Malý sál

Velikost m2
120
60

Kapacita
cca. 80 míst
cca. 40 míst

Tyto prostory lze pronajmout pro:
a) kulturní a společenské akce
b) školící a vzdělávací akce
c) schůzovní činnost, zájmová činnost
d) předváděcí akce
e) firemní akce
Cena za nájem jmenovaných prostor:
-

za zapůjčení sálu na 1 hodinu a každou započatou hodinu

250,- Kč

-

nad 8 hodin (1den)

1.500,-Kč

-

na 2 dny

3.000,-Kč

-

celoroční smluvní pronájem

6.000,-Kč

Služby zahrnuté v ceně:
- zpřístupnění objektu
- základní příprava prostoru
- spotřeba energií
- převzetí a uzamčení objektu po ukončení akce
- běžný úklid prostor

Ceny za pronájmy prostor lze domluvit i smluvně podle charakteru pořádané akce.
Nájemné je tvořeno z 50% náklady na spotřebu energií, tyto budou vedeny v účetnictví
organizace odděleně!

V Klášterci nad Ohří 1. února 2019

ing. Petr Hybner
ředitel organizace

