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Ceník pronájmu KD SVĚT 
 

Pronájem KD SVĚT 

  
 

Cena celkem Kč/ hodina* 

Komerční pronájem prostor, vč. služeb, které s 
užíváním prostor souvisejí * 1 210,- 

Pronájem prostor místním NNO, Z.S. a školám, 
vč. služeb, které s užíváním prostor souvisejí * 605,- 

  

  Cena celkem Kč/ hodina 

Služby technika  
(osvětlování/ zvučení/ projekce) 

300,- 

  

  Cena celkem Kč/ hodina  

Pokladní 200,- 

Provozní služby (šatnářka/ uvaděčka/ bedňák) 150,- 

Úklid nad rámec běžného úklidu (jednorázový 
poplatek) 500,- 

  

  Cena celkem Kč/ den  

Zapůjčení audiovizuální techniky (digitální 
mixpult, odposlechy, mikrofony, kabeláž) 

1 000,- 

  

  Cena celkem Kč/ hodina  

Prodloužení nájmu nad rámec dohody* 2 420,-  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Centrum vzdělávání, informací a kultury p. o. 
Informační centrum 
Nám. Arnošta z Pardubic 1 
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Ceník pronájmu galerie Šatlava, historického podzemí, zasedací 
místnosti (radniční sál č. p. 1) a propagačních skříněk 

 
 

 

Pronájem galerie Šatlava  

 Cena za 1 měsíc (Kč) 
Cena celkem 

(Kč) * 

Pronájem prostor galerie  500,- 

Pronájem prostor galerie místním NNO, Z.S. a 
školám 

                                                                         zdarma 

  
Pronájem historického podzemí 

 Cena za 1 hodinu (Kč) 
Cena celkem 

Kč 

Pronájem prostor podzemí  400,- 

Pronájem prostor podzemí místním NNO, Z.S. a 
školám 

                                                                  Zdarma  

Cena za 1 den (Kč) 
Cena celkem  

Kč 

Pronájem prostor podzemí  1 200,- 

Pronájem prostor podzemí místním NNO, Z.S. a 
školám 

Zdarma 

 
 

Pronájem zasedací místnosti 

  Cena celkem Kč/ hodina  

Radniční sál (č. p. 1) *  400,- 

Pronájem zasedacích místností a sálu místním NNO, 
Z.S. a školám 

zdarma 

  

Pronájem propagačních skříněk na budově č.p. 1 

Velikost skříňky Cena celkem Kč za 1 měsíc 

60 x 110 cm 484,- 

85 x 110 cm 726,- 

105 x 110 cm (boční) 726,- 
 

 
 
* V ceně nájmu je zahrnuto: vytápění, dodávky elektrické energie, vodné, stočné, běžný úklid, odvoz 
tříděného odpadu, spotřeba toaletních a hygienických potřeb (mýdlo, papírové ručníky, toaletní papír). Při 
vstupu do podzemí dozor vyškoleného člena požární hlídky. 
 



 
 

Centrum vzdělávání, informací a kultury p. o. 
Knihovna 
Nám. Arnošta z Pardubic 1 
282 01 Český Brod 
IČO 46390472  
 

Ceník poplatků a služeb knihovny 
 
 
Základní služby knihovny jsou v souladu se zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách 
provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) poskytovány zdarma. 
 
Roční registrační poplatek 
Dospělí:                                                                                                           150,-Kč 
Předškolní děti:                                                                                             zdarma 
Děti do 15 let:               50,-Kč 
 
Upomínky 
1. upomínka          10,-Kč/ 1 svazek 
2. upomínka          20,-Kč/ 1 svazek 
3. upomínka          40,-Kč/ 1 svazek 
4. upomínka-doporučený dopis        60,-Kč/ 1 svazek 
 
Další sankční poplatky 
ztráta čtenářské legitimace, vystavení duplikátu          50,-Kč 
likvidace škody při ztrátě nebo poškození publikace, 
znehodnocené knihovnické zpracování        50,-Kč/ 1 svazek 
náhrada čárového kódu                   5,-Kč 
náhrada za obal                5,-Kč 
 
Reprografické služby 
kopie A4 černobílá, tiskový výstup A4  černobílý                                              2,-Kč 
(jen pro registrované čtenáře) 
  
Internet                                                                                                          zdarma 
 
MVS 
výpůjčka                                                                                                         zdarma 
náklady na poštovné                                       dle aktuálních tarifů České pošty 
 
 


