
Ceník nájmů nebytových prostor Obecního domu  
platný pro rok 2018 

 
 

 

Nájem se účtuje za každou započatou hodinu. Cena zahrnuje spotřebu elektrické energie, 

tepla, vody, využití sociálního zařízení a použití vybavení prostoru. 
Provozní doba Obecního domu 10.00 – 18.00 hodin. Prostory lze pronajmout i mimo provozní dobu. V 
případě pronájmu mimo provozní dobu Obecního domu je účtován poplatek za technický dozor 150,- 
Kč/hodinu. Max. doba trvání pronájmu je do 02.00, přičemž cena technického dozoru po 24 
hodině je 300,- Kč/hodinu. 

 
Nájem nebytových prostor: 
 

 
Prostory k pronájmu 

v Obecním domě 
Max. 
počet 
osob 

 

Cena nájmu za 1 hodinu 

1 hodina 
nájmu 

Opak. 
nájem  6x 
/ kalend. 

rok 

Opak. 
nájem  10x 

/ kalend. 
rok 

přísp.org. města 
nebo kraje, 

neziskové org. * 

Schösslerův salónek – 2. patro 
(10.00 – 18.00 h) 

50 
osob 

350,- Kč 245,- Kč 210,- Kč 180,- Kč 

Sál purkmistrů  
(10.00 – 18.00 h) 

100 
osob 

500,- Kč  350,- Kč 300,- Kč 180,- Kč 

Změna ustavení stolů – základní  
ustavení stolů je kavárenské 

150,- Kč --- 

Sál purkmistrů – pro účely 
svatebního obřadu 

100 
osob 

2.000,- Kč  --- --- --- 

Za opakovaný nájem se považuje nájem stejného prostoru na stejně dlouhé časové období a stejný typ akce 
realizovaný minimálně 6x za kalendářní rok. Opakovaný nájem musí být objednán jednou smlouvou a zaplacen 

před započetím prvního pronájmu.  
*V případě neziskových organizací platí zvýhodněná cena za pronájem prostor v případě max. dvou uzavřených 
smluv za kalendářní rok (může se tedy jednat i opakovaný pronájem). 

 
 
 

Volitelné služby k nájmům Sálu purkmistrů: 
Volitelné služby pro příspěvkové organizace města nebo kraje jsou zdarma, mimo spotřební materiál a personální 
zajištění. 

 

Nájem šatny vedle recepce – bez obsluhy šatnářky  150,- Kč / nájem / den 

Šatnářka – 1 osoba   75,- Kč / hodina 

Technik, zvukař, osvětlovač – 1 osoba 200,- Kč / hodina 

Projektor OPTOMA HD 80 vč. projekčního plátna 500,- Kč / nájem / den 

Mikrofony bezdrátové AKG duo (2ks) 200,- Kč / nájem / den 

Flipchart (úhrada spotřebovaného materiálu) 150,- Kč / nájem / den 

Notebook ACER 300,- Kč / nájem / den 

Stojan na mikrofon 30,- Kč / ks / nájem / den 

 
 

 
 
 



Volitelné služby k nájmům Schösslerova salónku: 
Volitelné služby pro příspěvkové organizace města nebo kraje jsou zdarma, mimo spotřební materiál a personální 
zajištění. 

 

Kuchyňka v Schösslerově salónku  250,- Kč / nájem / den 

Projektor OPTOMA  400,- Kč / nájem / den 

Mobilní projekční plátno 16:9 100,- Kč / nájem / den 

Mobilní projekční plátno 4:3 100,- Kč / nájem / den 

Notebook ACER 300,- Kč / nájem / den 

Doplňkové ozvučení společenských akcí (2 aktivní reprobedny, mix pult, 2 
mikrofony) 1.500,- Kč / nájem / den 

Technik, zvukař – 1 osoba 200,- Kč / hodina 

 

Obrazové znázornění ustavení stolů a židlí: 

        Divadelní          Tabule   U – vnější   U - oboustranné       T Uzavřený střed    

 
 
 
 

Ceník je platný od 2. 1. 2018 
Ceník byl schválen a podepsán ředitelkou Opavské kulturní organizace, p. o., dne 28. 12. 2017. 
 
 
 
 

 

   

 

 
 

 
 

 
 

 
 

   


