Ceník za pronájem prostor Dělnického domu a areálu
Molákova 701, Ostrava – Polanka nad Odrou
Místní organizace a spolky mají nárok na pronájem malého sálu nebo jídelny pro svou
činnost jednou ročně bezúplatně.

A.

KONÁNÍ SPOLEČENSKÝCH A KULTURNÍCH AKCÍ

PLESY, ZÁBAVY, VEČÍRKY apod.
1. pronájem celé budovy (mimo restauraci)
a) Polanské spolky a organizace
zvýhodněná sazba
b) každá další akce a ostatní zájemci

15 000,- Kč jednou ročně
25 000,- Kč

2. pronájem velkého sálu, šatny, přísálí, jeviště

15 000,- Kč

DIVADLO, KONCERT, ŠKOLENÍ, SEMINÁŘ, apod
3. pronájem velkého sálu a jeviště
- první hodina
- každá další hodina

B.

3 000,- Kč
500,- Kč/hod

Pronájem jednotlivých místností

4. pronájem malého sálu

150,- Kč/hod

5. pronájem jídelny

150,- Kč/hod

6. pronájem sklípku

150,- Kč/hod

7. pronájem kuchyně

C.

500,- Kč/akci/max.6 hod
(každá další hod 100,- Kč)

Pronájem velkého sálu ke sportovní činnosti

Nelze pronajmout samostatně jeden kurt na badminton.
Pondělí – Pátek
08:00 – 15:00
15:00 – 22:00
Soboty + Neděle + Svátky
Zapůjčení rakety na badminton
Míčky nelze zapůjčit ani zakoupit.
D.
Pronájem stolního tenisu
1 stůl v prostoru jeviště
Míčky a pálky nelze zapůjčit ani zakoupit.

180,- Kč/hod
250,- Kč/hod
250,- Kč/hod
30,- Kč/ks

100,- Kč/hod

E.

Pronájem venkovních sportovišť a šaten

1.

Pronájem hřiště s umělým povrchem
a) volejbal, nohejbal, tenis
b) kopaná, házená
c) v případech neobsazenosti hřiště mládež do 18 let

100,- Kč/hod/1 kurt
200,- Kč/hod
zdarma

2.

Pronájem hřiště s pískovým povrchem

120,- Kč/hod/1 kurt

3.

Pronájem jedné šatny pro sport
jednorázově po dobu pronájmu sportoviště

50,- Kč

4.

Pronájem venkovních šaten pro společenské akce max. do 22:00 hodin
a) klubovna, kuchyňka, šatna
100,- Kč/hod
b) celá budova (mimo sklad)
200,- Kč/hod

F.

Ostatní pronájmy

Individuální (smluvní) cena po dohodě s pronajímatelem.

Platnost od 1. 1. 2018
Ceny jsou uvedeny vč. DPH.
Schváleno usnesením Rady městského obvodu Polanka nad Odrou č. 1279/RMObPol/1418/79 ze dne 14. 11. 2017.

