
prostor

VELKÝ SÁL

MALÝ SÁL

BALKÓN

PŘÍSÁLÍ

PŘEDSÁLÍ

GALERIE

KLUBOVNA 

JEVIŠTĚ

KRB

LOUTKOVÉ DIVADLO

VSTUPNÍ FOYER

SÁL KINO

KLUBOVNA KINO

SÁL KNIHOVNA

AKCE PRO ŠKOLY

KLUB KD

Poznámky:

KLUB KD = pravidelně se scházející klub s působností v KD (DIA klub, Rybáři…)
Cena za pronájem zahrnuje:

 - přípravu akce a úklid prostor pořadatelem celkem do 60 min.

 - stolové uspořádání dle dohody

 - službu technika a požární hlídky 

 - náklady na spotřeby energií a vody

Slevy: 

Slevy nelze sčítat ani kombinovat. Na poskytnutí slevy není právní nárok.

Slevy se neposkytují na akce v délce trvání do sto dvaceti minut.

Tento ceník byl schválen usnesením RM č.22/253/2021.

Ceny jsou platné od 1.1.2022  do vydání nového ceníku.
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Slevy se neposkytují na externí dodávky spojené s pronájmy prostor (např.praní ubrusů, osvětlení, zvuk, projekce 

nad rámec techniky KDMS, ochranka atd.).
Slevy jsou kalkulovány pro každou akci individuálně dle náročnosti realizace akce; o finální výši možné slevy 

rozhoduje ředitel KDMS a je specifikována ve smlouvě o pronájmu prostor KDMS uzavřené s pořadatelem akce. 
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1. maximálně 20 % - akce typu ples, zábava, disco kdy je pořadatelem škola, spolek, společenská nebo zájmová 

organizace se sídlem v Soběslavi; akce, na níž je vybíráno vstupné nebo vstupné dobrovolné.
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Prostory kina a městské knihovny nelze pronajmout za účelem konání filmových představení, politických nebo 

náboženských setkání a mítinků.

2. maximálně 60 % - akce neuvedené v bodu 1, kdy je pořadatelem osoba s trvalým pobytem v Soběslavi,  škola, 

spolek, společenská nebo zájmová organizace se sídlem v Soběslavi; akce, na níž není vybíráno vstupné nebo 

vstupné dobrovolné.
3. dohodnuté % dle typu, povahy a náročnosti akce - Akce humanitárního charakteru nebo společensky prospěšná 

nebo akce společensky významná.

CENÍK PRONÁJMŮ PROSTOR KDMS

Ceník pronájmu nebytových prostor  KDMS

5-20 Kč/žák ( DLE POVAHY AKCE )

5Kč/osoba/akce v klubovně

Prostory lze pronajmout pouze za účelem pořádání kulturních a společenských akcí (vyjma filmových představení), 

konferencí, cvičení, soukromých a prodejních akcí.

Kč/hod
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