
 Pravidla pro pronájem prostor 

Kulturního domu v Nové Roli 
 

Sídlo: Kulturní dům Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role 

Pronajímatel: Město Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role, IČ: 00254819 

 

I. Prostory kulturního domu 

Je možno pronajmout: 

 

    Účel 

PŘÍSÁLÍ   a) předváděcí a prezentační akce 

    b) kulturní a společenské akce 

    c) školící a vzdělávací akce 

    d) soukromé akce  - rodinné oslavy, svatby apod. (nebude vybíráno vstupné) 

    f) schůzovní činnost 

 

VELKÝ SÁL   a) předváděcí a prezentační akce 

    b) kulturní a společenské akce 

    c) školící a vzdělávací akce 

    d) soukromé akce  - rodinné oslavy, svatby apod. (nebude vybíráno vstupné) 

    e) schůzovní činnost 

 

 

JEVIŠTĚ   a) jako součást pronájmu velkého sálu  

    b) za účelem zkoušek uměleckých souborů neboj jednotlivců, škol apod.  

 

BAR    a) součást pronájmu celého KD při pořádání společenských akcí 

    b) součást pronájmu přísálí 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. Úhrada ceny 

 

Cena při pořádání plesů, tanečních zábav a diskoték: 

Cena za pronájem kulturního domu v rozsahu – jeviště, přísálí, velký sál, bar, vestibul, šatny, WC – pro pořádání 

plesů, tanečních zábav a diskoték je Kč =8 500,-- paušálně včetně platné DPH.  

Cena zahrnuje: 

 předání sálu – stoly, židle, ubrusy; 

 zpřístupnění objektu hodinu před zahájením akce; 

 převzetí a uzamčení objektu po ukončení akce; 

 úklid prostor; 

 energie. 

 

Catering: 

Nájemce prostor kulturního domu nebo jeho částí si zajistí vlastní catering.  

 

Úhrada ceny: 

Cena za pronájem bude uhrazena některým z níže uvedených způsobů nejpozději v den uzavření smlouvy: 

 do pokladny MěÚ; 

 pracovníkovi ekonomického odboru, který smlouvu uzavírá; 

 na základě faktury se splatností 14 dnů ode dne doručení objednateli (objednávka v tomto případě musí 

obsahovat veškeré fakturační údaje); 

 převodem na účet města. 

 

V případě převodu na účet bude smlouva uzavřena až v okamžiku připsání částky na účet města. 

 

Vratná kauce: 

Kauci ve výši Kč =5 000,-- zaplatí nájemce vždy před předáním prostor k pronájmu. Tato kauce slouží jako jistina 

na případné poškození vybavení a zařízení kulturního domu a bude vrácena, případně vypořádána při vrácení 

prostor zpět.  

 

 

III. Slevy 

 

Stanovení slevy z výše uvedeného ceníku na částku nájemného paušálně Kč =4 500,-- celkem včetně platné DPH 

pro akce (mimo taneční zábavy, plesy a diskotéky): 

 

 Schůzovní činnost, školící a vzdělávací akce, předváděcí a prezentační akce s celkovou maximální délkou 

trvání 6 hodin. Tato úleva se nevztahuje na politické strany a kluby.  

 Zkoušky uměleckých souborů (pěvecký sbor, divadelní soubor, hudební tělesa apod.) v rozsahu max. 10 

hodin za jeden kalendářní rok. 

 Divadelní a umělecké představení hostující divadelní nebo umělecké společnosti nebo uměleckého 

interpreta s celkovou délkou vystoupení nepřesahující 5 hodin.   

 

Osvobození od úhrady ceny za pronájem kulturního domu: 

 Příspěvkové organizace města – školská zařízení. 

 Pořadatelům akcí v rozsahu max. 4 hodin na přípravu a 4 hodiny po ukončení akce. 

 Před zahájením akce: příprava účinkujících, zvukové zkoušky, výzdoba sálu, příprava zboží apod. 

 Po ukončení akce: úklid, odvoz kulis a materiálu potřebného k vystoupení, ozvučení, úklid výzdoby, 

vyklizení prostor apod. 

 

 

 

 

 

 



IV. Objednávky a rezervace prostor 

Prostory kulturního domu si lze pronajmout pouze na základě písemně objednávky doručené na Městský úřad 

v Nové Roli:  

 poštovní nebo kurýrní službou,  

 osobně na podatelnu MěÚ Nová Role,  

 e-mailem. 

Adresy pro doručení: 

Městský úřad Nová Role 

Ekonomický odbor 

Chodovská 236 

362 25 Nová Role 

 

E-mail: epodatelna@novarole.cz 

 

Pro urychlení komunikace doporučujeme objednávku v „předmětu“ označit textem „Objednávka prostor KD“. 

 

Odpovědná osoba pověřená pronajímatelem zařízení, kontrolováním a prováděním pronájmů je správce kulturního 

domu pan Bedřich Teuchert, tel.: +420 737 819 388, popř. zaměstnanec Ekonomického odboru MěÚ Nová Role 

paní Marie Ngoová a paní Kateřina Černá tel.: +420 731 613 465. 

 

 

V. Ostatní podmínky 

 

1) Mimo rodinné oslavy nebudou prostory kulturního domu pronajímány soukromým osobám. 

2) V případech, které nejsou jednoznačně uvedeny v těchto pravidlech, rozhodne rada města po dohodě 

s vedoucí ekonomického odboru. 

3) O pronájmu prostor rozhodují pracovníci oprávněni k uzavírání a podepisování smluv, tj. ekonomického 

odboru paní Marie Ngoová a paní Kateřina Černá tel.: +420 731 613 465. 

4) Prostory budou pronajaty jen na základě řádné platby nájemného, kauce a podpisu předávacího protokolu.  

5) Akce budou pořádané ve dnech neděle – čtvrtek a budou ukončeny nejpozději ve 22.00 h a pátek – sobota 

nejpozději ve 03.00 h.  

6) Cena za pronájem prostor a kauce bude uhrazena vždy nejpozději při podpisu předávacího protokolu.  

7) V případě platby za pronájem formou faktury (bezhotovostní převod na účet) je stanovena lhůta splatnosti 

do 14 dnů ode dne doručení faktury objednateli. V případě, že částka nebude v této době uhrazena, činí 

smluvní pokuta z prodlení 0,5% za každý započatý den prodlení.  

8) Zařízení jeviště smí obsluhovat pouze zodpovědné osoby (vyškolené).  

9) V celém objektu kulturního domu platí zákaz kouření, manipulace s otevřeným ohněm a používání zábavné 

pyrotechniky.  

10) Tato pravidla ruší Pravidla pro pronájem kulturního domu v Nové Roli schválená radou města usn. 25/04-8) 

z 9. 9. 2015, usn. 52/04-5) z 19.10.2016, usn. 27/04-6) z 7.10.2015, usn. 43/04-6) z 25.5.2016, usn. 58/03-

2) z 25.1.2017, usn. 57/05-1) z 18.1.2017.  

 

Tato pravidla byla schválena usnesením Rady města Nová Role číslo 75/04-4) dne 23. srpna 2017 a nabývají 

účinnosti dnem 1. září 2017. 

 

V Nové Roli dne 24. srpna 2017 

 

 

 

 

      Jitka Pokorná      Jan Lichnovský 

  starostka města              místostarosta města 

mailto:epodatelna@novarole.cz


 

 



 


