Pellyho domy – Centrum kultury, vzdělávání a sportu
Organizační složka města Police nad Metují

CENÍK
pronájmů a služeb

Účinnost od: 1. 4. 2017
Schváleno: usnesením Rady města č. 13/06/2017

Tento ceník stanovuje ceny účtované organizační složkou Pellyho domy – Centrum kultury,
vzdělávání a sportu (dále CKVS) za krátkodobé pronájmy nebytových prostor, za vybavení,
techniku, personál, služby apod.
Veškeré prostory k pronájmu, majetek atd., uvedené v tomto ceníku, jsou ve vlastnictví Města
Police nad Metují.

Ve vztahu k povaze nájemce a typu akce jsou ceny stanoveny ve dvou kategoriích:
Sazba A (základní):
-

komerční subjekty a akce komerčního charakteru
ostatní neuvedené v sazbě B

Sazba B (snížená):
-

charitativní akce
vystoupení a akce bez vstupného pořádané školami nebo amatérskými a zájmovými
spolky z katastru Police nad Metují
akce pořádané neziskovými organizacemi
fyzické osoby pro soukromé účely

Ceny stanovené tímto ceníkem jsou smluvní a jsou stanoveny jako ceny minimální. Případné
slevy může u pronájmů opakovaných v rámci jednoho kalendářního roku poskytnout vedoucí
organizační složky, do výše max. 20% z ceníku. U jednorázových pronájmů je slevy možné
poskytnout pouze se souhlasem Rady města Police nad Metují.
Ceny nezahrnují náhrady za případné škody, které zaviní objednatel (nájemce) na majetku města
Police nad Metují (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 Městu Police nad Metují jako zřizovateli organizační
složky Pellyho domy uhradí náklady účelně vynaložené na odstranění škody.
Celková účtovaná částka bude pronajímatelem vypočítána dle skutečné délky pronájmu a
skutečně poskytnutých služeb, minimálně však ve výši předem domluvené doby pronájmu a
rozsahu požadovaných služeb.
Pronájem prostor nebo poskytnutí služeb probíhá na základě uzavření smlouvy mezi
pronajímatelem a nájemcem nebo na základě objednávky.

Tento ceník nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2017.

KRÁTKODOBÉ PRONÁJMY
KOLÁROVO DIVADLO
Jiráskova ul. 151, Police nad Metují
Sazba A (základní) / Sazba B (snížená)

Kolárovo divadlo - pronájem
Pronájem divadla: sazba A /hod (max. 8 hod)
Pronájem divadla: sazba A – celodenní
Pronájem divadla: sazba B /hod (max. 8 hod)
Pronájem divadla: sazba B – celodenní

sazba
DPH
(%)

Cena s DPH

21
21
21
21

900,00
9 000,00
700,00
7 000,00

DPH
156,24
1562,40
121,52
1215,20

cena bez DPH
743,76
7437,60
578,48
5784,80

- Cena je stanovena za každou započatou hodinu nájmu
- V ceně nájmu jsou zahrnuty provozní náklady (elektrická energie, topení, voda a základní úklid)
- V ceně nájmu je zahrnuto základní ozvučení a osvětlení sálu (v nájmu není zahrnuto komplikované
ozvučení a osvětlení sálu hudebních skupin, divadel apod.)
- Podmínkou pronájmu divadla je dohled minimálně 3 pracovníků CKVS (technik, požární dozor,
provozní personál) - viz Ceník služeb - Personál
Kapacita Kolárova divadla: 320 míst k sezení
Prostory Kolárova divadla:
foyer, 2x šatna pro návštěvníky akce, WC, hlediště přízemí + balkon, 2x šatna pro účinkující

KINO
Budova Kolárova divadla, Jiráskova ul. 151, Police nad Metují
Sazba A (základní) / Sazba B (snížená)

Kino - pronájem
Pronájem prostor: sazba A /hod (max. 8 hod)
Pronájem prostor: sazba A – celodenní
Pronájem prostor: sazba B /hod (max. 8 hod)
Pronájem prostor: sazba B – celodenní
Využití promítací techniky: sazba A
Využití promítací techniky: sazba B

sazba
DPH
(%)
21
21
21
21
21
21

Cena s DPH
600,00
6000,00
400,00
4000,00
300,00
150,00

DPH
cena bez DPH
104,16
495,84
1041,60
4958,40
69,44
330,56
694,40
3305,60
52,08
247,92
26,04
123,96

- Cena je stanovena za každou započatou hodinu nájmu
- V ceně nájmu jsou zahrnuty provozní náklady (elektrická energie, topení, voda a základní úklid)
- Podmínkou pronájmu kina je dohled minimálně 2 pracovníků CKVS (technik, požární dozor) - viz Ceník
služeb – Personál
Kapacita kina / Kolárova divadla: 320 míst k sezení
Prostory kina:
foyer, 2x šatna pro návštěvníky akce, WC, hlediště přízemí + balkon

PELLYHO DOMY
Masarykovo náměstí 75, Police nad Metují
Sazba A (základní) / Sazba B (snížená)

Pellyho domy - pronájem

sazba
DPH
(%)

Cena s DPH

DPH

cena bez DPH

Společenský sál – 1. NP
Pronájem prostor: sazba A/hod (max. 8 hod)

21

700,00

121,52

578,48

Pronájem prostor: sazba A – celodenní

21

7 000,00

1215,20

5784,80

Pronájem prostor: sazba B/hod (max. 8 hod)

21

450,00

78,12

371,88

Pronájem prostor: sazba B – celodenní

21

4500,00

781,20

3718,80

Pronájem prostor: sazba A/hod

21

120,00

20,83

99,17

Pronájem prostor: sazba B/hod

21

90,00

15,62

74,38

Pronájem prostor: sazba A/hod

21

200,00

34,72

165,28

Pronájem prostor: sazba B/hod

21

120,00

20,83

99,17

Učebna – 1. NP

Konferenční místnost – 3. NP

- Cena je stanovena za každou započatou hodinu nájmu
- V ceně nájmu jsou zahrnuty provozní náklady (elektrická energie, topení, voda a základní úklid)
- Podmínkou pronájmu sálu Pellyho domů je dohled požárního dozoru (minimálně 1-2 pracovníci CKVS,
v závislosti na povaze akce a počtu účastníků), viz Ceník služeb - Personál
- Pro přípravu akcí na sále a pro akce v Učebně nebo v Konferenční místnosti je mimo běžnou provozní
dobu objektu Pellyho domů podmínkou pronájmu dohled minimálně 1 pracovníka CKVS (večerní
hodiny, víkendy apod.), viz Ceník služeb - Personál
Společenský sál
Sál s kapacitou do 300 osob (v závislosti na uspořádání) se šatnou, vstupní galerií, podiem a zázemím
pro účinkující. Sál lze využít zejm. pro pořádání kulturních a společenských akcí (koncerty, přednášky,
promítání, plesy aj.), svatby, pořádání školení, seminářů a konferencí s větším počtem účastníků,
prezentaci firem apod.
Bar na sále a jeho vybavení nejsou součástí pronájmu prostor. Pro zajištění občerstvení,
stravování, rautů apod. je třeba jednat s provozovatelem Jídelny Pellyho domy, jejíž prostory
bezprostředně navazují na společenský sál.
Vybavení sálu:
Velké promítací plátno, dataprojektor, notebook, základní ozvučení, možnost připojení k internetu
Učebna
Prostor vhodný na akce menšího rozsahu, pro skupinky do max. 10 osob. Prostor je situován v přízemí
budovy, při vstupu z náměstí. Možnost připojení k internetu.
Konferenční místnost
Prostor vhodný na akce s maximálním počtem 20 - 40 osob (v závislosti na uspořádání), zejm. pro
vzdělávací akce, přednášky apod. Prostor je možné rozdělit na dvě samostatné části. Možnost připojení
k internetu.

CENÍK SLUŽEB - PERSONÁL
Druh činnosti

sazba DPH
(%)

Cena s DPH

21

200,00

34,72

165,28

150,00

26,04

123,96

150,00

26,04

123,96

Technický personál
(zvukař, osvětlovač apod.)
Provozní a pořadatelský personál
(šatnář/ka, pořadatel, uvaděč/ka, pokladní,
úklid)

DPH

cena bez
DPH

21

Požární dozor

21

- Cena se počítá od doby příchodu pracovníka na místo konání akce (do divadla, kina, prostor Pellyho
domů apod.), do doby odchodu, dle evidence docházky

PRONÁJEM PROVOZNÍHO INVENTÁŘE
Provozní inventář, vybavení
Dataprojektor, přenosné plátno: A sazba/hod
(max. 4 hod)
Dataprojektor, přenosné plátno: A sazba
celodenní
Dataprojektor, přenosné plátno: B sazba/hod
(max. 4 hod)
Dataprojektor, přenosné plátno: B sazba
celodenní
zvuk "malý" (2x activ repro + základní kabeláž)
1 den
Zvuk "velký" (4x pasiv repro + mix + základní
kabeláž)
1 den
kabelový most (délka 0,8 m; bez dopravy)
1 ks / den
Židle polstrovaná stohovatelná
1 ks / den
Praktikáblová deska s podstavcem
1 ks / den
Ubrus – 1 ks

sazba DPH
(%)

Cena s DPH

21

75,00

13,02

61,98

21

300,00

52,08

247,92

21

40,00

6,94

33,06

21

150,00

26,04

123,96

21

500,00

86,80

413,20

21

800,00

138,88

661,12

21

50,00

8,68

41,32

21

20,00

3,47

16,53

21
21

50,00
25,00

8,68
4,34

41,32
20,66

DPH

cena bez
DPH

. Cena nezahrnuje mzdové náklady na instalaci a demontáž v místě konání akce, dopravu, příp. další
Provozní náklady.

OSTATNÍ
ZAJIŠŤOVÁNÍ PRODEJE VSTUPENEK V INFORMAČNÍM CENTRU
Za prodej vstupenek v Informačním centru v Pellyho domech je pro externí subjekty stanoven manipulační
poplatek ve výši 5 % z každé prodané vstupenky, přičemž tento poplatek je včetně DPH. Minimální výše
poplatku je 50 Kč.
Výše tohoto poplatku je neměnná a platí pro všechny subjekty využívající služeb předprodeje
v Informačním centru.
Základní pravidla pro prodej vstupenek v Informačním centru:
. S dostatečným předstihem, před zahájením propagace akce, je nutné se domluvit na možnosti
předprodeje (telefonicky, e-mailem nebo osobně v Informačním centru)
. V Informačním centru sepsat jednoduchou smlouvu o předání vstupenek a termínu vyúčtování
. Vstupenky je nutné dodat do Informačního centra dodat nejpozději zároveň se zahájením propagace ve
výlepu atd.
. Přijetím vstupenek do prodeje se organizační složka Pellyho domy zavazuje zajistit příjem plateb za
vstupenky a po skončení předprodeje vyhotovit konečné vyúčtování.
Vedoucímu organizační složky Pellyho domy je vyhrazeno právo rozhodnout, zda vstupenky budou
nebo nebudou přijaty do prodeje.

Police nad Metují, 1. 4. 2017

