
 
 
Městské centrum kultury a vzdělávání 
Tyršova 424, Týn nad Vltavou 375 01 
IČ28105222 
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.účtu: 230200999/0300 

Ceník krátkodobého pronájmu prostor, poskytovaných služeb a výpůjček 

materiálu Městského centra kultury a vzdělávání Týn nad Vltavou 

 

Městský dům kultury a kino Sokolovna, Tyršova 424 
Pronájem prostor1 jednotka Cena v Kč 

Hlavní sál (20×11,5 m, kapacita: stolová 
úprava až 220 míst, plesová úprava: 124 míst, 
elevace: až 295 míst) 

1 hodina 570,- 

Přísálí levé (15,6×7,5 m, kapacita: až 120 míst) 1 hodina 380,- 

Přísálí pravé (12,1×7,5 m, kapacita: až 100 
míst) 

1 hodina 360,-  

Foyer a šatna  po dobu trvání akce 300,- 

Šatna pro účinkující 1. po dobu trvání akce 300,- 

Šatna pro účinkující 2. po dobu trvání akce 300,- 
Tělocvična (15,9×8,7 m, sociální zázemí, šatna) 1 hodina 450,- 

Hostinský pokoj (dvoulůžkový pokoj 5×2,9 m, 
WC, sprcha, kuchyňka, TV, monitorované 
parkoviště)2 

osoba/noc 300,- 

Hostinský apartmán (hostinský pokoj 
+dvoulůžkový pokoj 3,3×2,9 m)2 

osoba/noc 400,- 

Plesový balíček3 do 10 hod. akce 17.000,- 
Svatební balíček 14 8 hodin 4000,- 

Svatební balíček 24 10 hodin 4800,- 

Svatební balíček 34 12 hodin 5600,- 

 

Městská knihovna, náměstí Míru 1   

Předmět pronájmu jednotka Cena v Kč 

Besední místnost – 
s projekcí (kapacita 40 míst)5 

po dobu trvání akce 400,- 

Besední místnost – bez projekce6 1 hodina 150,- 

 

                                                           
1
 V ceně pronájmu jednotlivých prostor je zahrnut běžný úklid (úklid nad rámce běžného sjednáván 

individuálně), příprava prostor dle požadavků nájemce, náklady na energie, otop, vodné a stočné, náklady na 
hygienické potřeby, free wi-fi. Každá započatá hodina se počítá jako celá hodina. 
2
 Položka nezahrnuje místní poplatek z ubytovací kapacity ve výši 6 Kč za využité lůžko a noc (podle OZV Města 

Týn nad Vltavou č. 6/2010). Zahrnuje lůžkoviny. 
3
 Položka zahrnuje: cena pronájmu hlavního sálu, obou přísálí, foyer, šaten pro účinkující a šatny pro veřejnost, 

náklady na energie, otop, vodné a stočné, personální náklady (zajištění provozního dozoru pronajímatele – 1 
pracovník po dobu konání akce, technické zajištění – 1 pracovník po dobu konání akce), náklady na hygienické 
potřeby. 
4
 Položka zahrnuje: cenu pronájmu levého přísálí, zajištění provozního dozoru pronajímatele, náklady na 

energie, otop, vodné a stočné, náklady na hygienické potřeby. Cena nezahrnuje náklady na catering (zajišťuje 
Restaurace Sokolovna dle individuální poptávky). 
5
 Položka zahrnuje: přípravu místnosti dle požadavků, zajištění projekce, zpřístupnění sociálního zázemí. 

6
 Položka zahrnuje: přípravu místnosti dle požadavků, zpřístupnění sociálního zázemí. 



 
 
Městské centrum kultury a vzdělávání 
Tyršova 424, Týn nad Vltavou 375 01 
IČ28105222 
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.účtu: 230200999/0300 

Městské muzeum, náměstí Míru 1   

Předmět pronájmu jednotka Cena v Kč 
Přednáškový sál s projekcí (5,7×8 m, kapacita: 
50 sedících) 

po dobu trvání akce 500,- 

Přednáškový sál – bez projekce (kapacita: 50 
sedících) 

1 hodina 170,- 

Svatba v podzemních chodbách7 po dobu trvání akce 2800,- 

 

Ostatní – služby    

Služba jednotka Cena v Kč 

Provozní dohled pronajímatele8 1 hodina 120,- 
Technik – interiér  1 hodina 190,- 

Technik – exteriér 1 hodina 240,- 

Požární hlídka 1 hodina 150,- 

Šatnářka 1 hodina 100,- 

Bezpečnostní služba/1 osoba 1 hodina 250,- 

Bezpečnostní služba – balíček9 do 10 hodin akce 4500[JI1],- 

Zhotovení čísel na stoly smluvený počet stolů 400[JI2],- 

Zhotovení vstupenek smluvený počet 
vstupenek 

1000[JI3],- 

Prodej vstupenek po smluvenou dobu 4% z tržby 

Zhotovení výzdoby podle domluvy Dohodou 

 

Ostatní – materiál   

Předmět pronájmu10 jednotka Cena v Kč 

Zvuková aparatura (2000 W) po dobu trvání akce 2300[JI4],- 
Zvukařský balíček (zvuková aparatura + služby 
zvukaře) 

do 5 hodin akce11 3500,- 

Projekce – interiér (dataprojektor, notebook, 
projekční plátno) 

po dobu trvání akce 1250,- 

Projekce – exteriér (dataprojektor, notebook, 
projekční plátno)  

po dobu trvání akce 1500,- 

Projekce – kino (projektor DCI, zvuk Dolby 
Digital 5.1) 

1 hodina 500,- 

Pivní set (2×lavice pro 4 osoby, stůl) po dobu trvání akce 80,- 
Parková lavička (pro 3-4 osoby) po dobu trvání akce 90,- 

                                                           
7
 Položka zahrnuje: pronájem prostor po dobu trvání svatebního obřadu, zajištění provozního dozoru 

pronajímatele, pomoc při zajištění obřadu, parkování pro hosty na náměstí, přípravu prostor (židle dle 
individuálních požadavků, stůl, výzdoba), nazvučení prostor pro reprodukovanou hudbu, možnost fotografování 
dle potřeby. Cena nezahrnuje poplatek za konání obřadu (splatný na matrice Městského úřadu). 
8
 Vyjma plesového balíčku, pronájmu hostinského pokoje či hostinského apartmánu, akcí pořádaných v besední 

místnosti Městské knihovny a v přednáškovém sále Městského muzea v otvírací době Městské knihovny či 
Městského muzea, v nichž je již provozní dohled pronajímatele zahrnut za zvýhodněnou sazbu. 
9
 Položka zahrnuje: zajištění dvou členů bezpečnostní služby na dobu 10 hodin. 

10
 Od ceny pronájmu přesahující 1000 Kč skládá nájemce vratnou zálohu 1000 Kč, která v případě poškození 

pronajatého materiálu propadá pronajímateli. Dopravu si zajišťuje nájemce. 
11

 Každá další hodina práce zvukaře účtována ve zvýhodněné sazbě 220 Kč/hod. 



 
 
Městské centrum kultury a vzdělávání 
Tyršova 424, Týn nad Vltavou 375 01 
IČ28105222 
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Flipchart Po dobu trvání akce 200,- 

Židle Ton pletená po dobu trvání akce 30,- 
Židle konferenční po dobu trvání akce 40,- 

Párty stan nůžkový (vínový, 6×4 m) po dobu trvání akce 1000,- 

Párty stan nůžkový (vínový, 4,5×3 m) po dobu trvání akce 700,- 

Párty stan nůžkový (bílý, 3×3 m) po dobu trvání akce 400,- 

 

Nejsme plátci DPH. Je-li jednotkou ceníkové položky hodina, vztahuje se uvedená cena na každou 

započatou hodinu. 

Nestátní neziskové organizace se sídlem v Týně nad Vltavou, případně fyzické osoby s trvalým 

bydlištěm v Týně nad Vltavou mohou při pořádání akcí nekomerčního charakteru žádat 

pronajímatele o slevu 30% z ceníkových cen, na kterou není právní nárok. Cena pronájmu může 

být změněna na základě individuální kalkulace podle smluvní dohody s nájemcem v návaznosti 

na délku trvání, rozsahu a typu akce, náročnosti akce z hlediska přestavby pronajatých prostor, 

personálního zajištění, náročnosti na bezpečnost atd. Snížení ceny musí být vždy zdůvodněno. 

Individuální kalkulace se musí řídit požadavkem zachování kritérií hospodárnosti, účelnosti a 

efektivnosti v souladu s platnými právními předpisy. Cena pronájmu nesmí být nižší, než jsou 

provozní náklady MCKV. Součástí smlouvy musí být kalkulace, na níž je postavena smluvní cena. 

 

Kontakt – kalkulace pronájmů: Gabriela Ranglová, asistent@kultura.tnv.cz, tel. 702 000 814 

 

Platnost: od 1. března 2018 

mailto:asistent@kultura.tnv.cz

