
CENÍK KRÁTKODOBÝCH PRONÁJMŮ prostor ve správě 
Kulturního a informačního střediska Hronov– HODINOVÁ SAZBA

– Kulturní a informační středisko Hronov /dále jen KIS Hronov/ je na základě Zřizovací listiny, která nabyla účinnosti
k 1. 1. 2004, oprávněno ke krátkodobým pronájmům budovy Jiráskova divadla a Sálu Josefa Čapka v Hronově. 
Zřizovatelem příspěvkové organizace  KIS Hronov je Město Hronov.

– uvedené ceny jsou sazbami za 1 hodinu nájmu

JIRÁSKOVO DIVADLO 

– nekomerčním pronájmem se rozumí – akce pro školy, schůze, besedy spolků …
– komerčním pronájmem se rozumí – koncerty, divadelní představení, firemní akce
– podmínkou pronájmů Jiráskova divadla je přítomnost minimálně 2 techniků nebo 1 technika + 1 pořadatele KIS 

Hronov a požární hlídky KIS Hronov /její počet se odvíjí od počtu návštěvníků akce, stanovuje KIS Hronov/
– podmínkou pronájmu Malého sálu v Jiráskově divadle je přítomnost minimálně 1 technika KIS Hronov nebo         

1 pořadatele KIS Hronov, požární hlídky KIS Hronov /její počet se odvíjí od počtu návštěvníků akce, stanovuje   
KIS Hronov/

– cena za pracovníka se počítá od doby příchodu pracovníka do divadla, Malého sálu, do doby odchodu dle 
dodaného výkazu práce pracovníka /viz. Smlouva o pronájmu/

– cena za nájem je počítána od začátku příprav do opuštění sálu pořadatelem
– cena nájmu zahrnuje: energii, vodu, plyn, základní úklid, technickou přípravu

prostory cena pro komerční pronájmy /
hodina

cena pro nekomerční pronájmy /
hodina

Jiráskovo divadlo /komplet přízemí, 
balkon, foyer/

1 500,- 1 000,-

 

prostory cena v období topné sezony
 /cca září – duben/ / hodina

cena v období netopné sezony
/cca květen – srpen/ / hodina

Malý sál 500,- 150,-

Ceník služeb /lidské zdroje/
Druh činnosti název cena/osoba/hodina

Technické práce /po dobu konání 
akce/

Technik /vč. zvukaře, osvětlovače.../ 200,-

  

Provozní práce /účtovány dle 
dodaného výkazu práce, nástup 
pracovníka 1hod před akcí, odchod 
1hod po skončení akce/

pokladní 130,-

                         -“- uvaděčka 130,-

                         -“- šatnářka 130,-

                         -“- Požární hlídka 130,-



Informace o technických parametrech Jiráskova divadla najedete ZDE.
Informace o technických parametrech Malého sálu najedete ZDE.

SÁL JOSEFA ČAPKA

– nekomerčním pronájmem se rozumí – akce pro školy, schůze, besedy spolků, svatby, smuteční hostiny, taneční 
soutěže…  

– komerčním pronájmem se rozumí – koncerty, plesy, firemní akce...
– podmínkou pronájmů Sálu J. Čapka je přítomnost minimálně 2 techniků nebo 1 technika + 1 pořadatele KIS 

Hronov a požární hlídky KIS Hronov /její počet se odvíjí od počtu návštěvníků akce, stanovuje KIS Hronov/
– podmínkou pronájmu foyeru v Sále J. Čapka je přítomnost minimálně 1 technika KIS Hronov nebo                       

1 pořadatele KIS Hronov, požární hlídky KIS Hronov /její počet se odvíjí od počtu návštěvníků akce, stanovuje 
KIS Hronov/

– cena za pracovníka se počítá od doby příchodu pracovníka do Sálu J. Čapka, foyeru, do doby odchodu dle 
dodaného výkazu práce pracovníka

– cena za nájem je počítána od začátku příprav do opuštění sálu pořadatelem
– cena nájmu zahrnuje: energii, vodu, plyn, základní úklid, technickou přípravu 

prostory cena pro komerční pronájmy /
hodina

cena pro nekomerční pronájmy /
hodina

Sál Josefa Čapka /komplet přízemí, 
balkon, foyer/

1 500,- 1 000,-

prostory cena v období topné sezony
 /cca září – duben/ /hodina

cena v období netopné sezony
/cca květen – srpen/ / hodina

Foyer 300,-  150,-

Informace o technických parametrech Sálu J. Čapka najedete ZDE.

OSTATNÍ PRONÁJEM – PROVOZNÍ INVENTÁŘ

 název Cena za ks/den Cena za dohled technika / hodina

Praktikáblové desky /hliníkové/ 100,- 0

Stan hliníkový 8x6m
/pouze s technikem KIS Hronov/

300,- 200,- 

Provozní inventář je půjčován na základě Smlouvy o výpůjčce.

Kontakt: Kulturní a informační středisko Hronov, nám. Čs. armády 500, 549 31 Hronov,
tel: 491 483 314, 737 608 373, e-mail: reditel@kulturahronov.cz, www.kulturahronov.cz
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