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Úhrada krátkodobých nájmů a služeb 
Kulturního domu Třebechovice pod Orebem 

 

 
K dispozici jsou 3 sály: 

 
 Velký sál přízemí 

(divadelní) 
Malý sál přízemí 

(přísálí) 
Kavárna 

1. patro 

Povrch: parkety parkety koberec 

 
Kapacita: 

220 osob (sezení) 
            400 osob (stání) 

80 osob (sezení) 
     100 osob (stání) 

50 osob (sezení) 
       70 osob (stání) 

___________________________________________________________________ 
 
 

 
Budova kulturního domu je provozována Třebechovickým muzeem betlémů pro oblast 
kulturního,  
společenského, výchovně-vzdělávacího života a rozvoje kulturních aktivit a činností ve městě 
Třebechovice pod Orebem. Kulturní dům je také využíván pro komerční činnost.  
Pronájmy jsou na základě smlouvy krátkodobých nájmů a služeb (pořádání plesů, tanečních 
zábav, výstavy místních příspěvkových organizací, spolků, ale i pro svatební hostiny, firemní 
večírky, školení, semináře a jiné).  
Nájemné a úhrada za plnění spojená s užíváním prostor Kulturního domu dle tabulky s kalkulací  
(viz. příloha). Pro neziskové organizace máme připravenou speciální nabídku (k dispozici na 
vyžádání). 
Ke každému nájmu je nutno odeslat písemnou objednávku a sjednat smlouvu o krátkodobém 
pronájmu.  
Ceny jsou uvedeny s DPH. 
 

Úklid nad běžný rámec po akci: 1 000,- Kč  
 

Schváleno Radou města Třebechovice pod Orebem UR-262-9/22, 11. 4. 2022.  
V platnosti od 1. 5. 2022 
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Tabulka s kalkulací 
(komerční subjekty) 

Pronájem prostor, světla, zvuk Od Do 
Počet 

hodin 
Cena za 

hodinu [Kč] 
Cena 

celkem [Kč] 

Pronájem velkého sálu, 
malého sálu, kavárny, foyer, 
šatny pro veřejnost (včetně 
nachystání mobiliáře 

      1 500,00 Kč   

Pronájem velkého sálu 
(včetně nachystání mobiliáře)       1000,00 Kč   

Pronájem malého sálu 
(včetně nachystání mobiliáře)       250,00 Kč   

Pronájem kavárny v 1.NP 
(včetně nachystání mobiliáře)       400,00 Kč   

Pronájem jeviště (včetně šatny 
pro účinkující)       200,00 Kč   

Pracovní osvětlení (při přípravě 
akce) 

      100,00 Kč   

Základní scénické osvětlení 
(jednoduché nasvícení akce)       600,00 Kč   

Rozšířené scénické osvětlení 
(pokročilé nasvícení akce)       850,00 Kč   

Ozvučení (2 mikrofony a zvuk z 
PC/mobilu)       250,00 Kč   

Dataprojektor + plátno 
      200,00 Kč   

  Celkem   

      

Personální zajištění Od Do 
Počet 

hod.  [1 
os.] 

Cena za 
hodinu [Kč] 

Cena celkem 
[Kč] 

Technický dozor (nutný 
minimálně po dobu akce) 

      250,00 Kč   

Hasičský dozor (nutný při 
návštěvnosti nad 200 osob) 

      180,00 Kč   

Pořadatelská služba (nutný  
1 pořadatel na 100 návštěvníků) 

      150,00 Kč   

Obsluha šatny pro veřejnost       120,00 Kč   

  Celkem   

       
Pronájem baru v kavárně v  
1. NP(v případě vlastního 
občerstvení) (cena za akci) 

ANO / NE     3 000,00 Kč   

Pronájem textilních ubrusů 
(cena za kus) ANO / NE     30,00 Kč   

       

Nájem (výsledný) s DPH [Kč]   

 


