
 
Obec Karlovice 

1 
 

 

CENÍK PRONÁJMU PROSTOR OBECNÍHO DOMU SLEZAN  

 

MALÝ SÁL, KUCHYŇKA, ŠATNA 

1. Krátkodobý pronájem 
200 Kč / hod.  

 

Komerční akce, školení firem apod. 

250 Kč / hod. 

 

2. Dlouhodobý pronájem 
Rodinné oslavy 

celodenní pronájem 800 Kč 

2 denní pronájem 1 300 Kč (1. den příprava a výzdoba, 2. den akce, 3. den úklid) 

 

Místní spolky, sdružení, škola (dle smluvních podmínek a charakteru akce) 

soukromá akce - podle ceníku 

akce pořádána pro veřejnost - zdarma 

 

Ostatní spolky, sdružení 

celodenní pronájem 2 000 Kč  

2 denní pronájem 3 500 Kč (1. den příprava a výzdoba, 2. den akce, 3. den úklid) 

 

V ceně pronájmu je zohledněna spotřebovaná energie, voda, vybavení kuchyňky (lednice, 

sporák, myčka, nádobí apod.) a vybavení velkého sálu (stoly a židle). 

 

MALÝ SÁL bez kuchyňky a šatny 
1. Krátkodobý pronájem 
100 Kč / hod. 

 

Komerční akce, školení firem apod. 

150 Kč / hod. 

 

2. Dlouhodobý pronájem 
Rodinné oslavy 

celodenní pronájem 500 Kč  

2 denní pronájem 1 000 Kč (1. den příprava a výzdoba, 2. den akce, 3. den úklid) 

 

Místní spolky, sdružení, škola (dle smluvních podmínek a charakteru akce) 

soukromá akce - podle ceníku 

akce pořádána pro veřejnost - zdarma 

 

Ostatní spolky, sdružení 

celodenní pronájem 1 000 Kč  

2 denní pronájem 2 000 Kč (1. den příprava a výzdoba, 2. den akce, 3. den úklid) 

 

VELKÝ SÁL, KUCHYŇKA, ŠATNA 
1. Krátkodobý pronájem 
250 Kč / hod.  
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Komerční akce, školení firem apod. 

300 Kč / hod.  

 

2. Dlouhodobý pronájem 
Rodinné oslavy 

celodenní pronájem 1 200 Kč  

2 denní pronájem 1 700 Kč (1. den příprava a výzdoba, 2. den akce, 3. den úklid) 

 

Místní spolky, sdružení, škola (dle smluvních podmínek a charakteru akce) 

soukromá akce - podle ceníku 

akce pořádána pro veřejnost - zdarma 

 

Ostatní spolky, sdružení 

celodenní pronájem 3 000 Kč  

2 denní pronájem 4 500 Kč (1. den příprava a výzdoba, 2. den akce, 3. den úklid) 

 

V ceně pronájmu je zohledněna spotřebovaná energie, voda, vybavení kuchyňky (lednice, 

sporák, myčka, nádobí apod.) a vybavení velkého sálu (stoly a židle). 

 

VELKÝ SÁL bez kuchyňky a šatny 
1. Krátkodobý pronájem 
150 Kč / hod.  

 

Komerční akce, školení firem apod. 

200 Kč / hod.  

 

2. Dlouhodobý pronájem 
Rodinné oslavy 

celodenní pronájem 800 Kč  

2 denní pronájem 1 300 Kč (1. den příprava a výzdoba, 2. den akce, 3. den úklid) 

 

Místní spolky, sdružení, škola (dle smluvních podmínek a charakteru akce) 

soukromá akce - podle ceníku 

akce pořádána pro veřejnost - zdarma 

 

Ostatní spolky, sdružení 

celodenní pronájem 2 000 Kč  

2 denní pronájem 3 000 Kč (1. den příprava a výzdoba, 2. den akce, 3. den úklid) 

 

VELKÝ A MALÝ SÁL, KUCHYŇKA, ŠATNA 
1. Krátkodobý pronájem 
270 Kč / hod. 

 

Komerční akce, školení firem apod. 

330 Kč / hod.  

 

2. Dlouhodobý pronájem 
Rodinné oslavy 

celodenní pronájem 1 800 Kč  

2 denní pronájem 2 500 Kč (1. den příprava a výzdoba, 2. den akce, 3. den úklid) 

 

Místní spolky, sdružení, škola (dle smluvních podmínek a charakteru akce) 
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soukromá akce - podle ceníku 

akce pořádána pro veřejnost - zdarma 

 

Ostatní spolky, sdružení 

celodenní pronájem 4 500 Kč 

2 denní pronájem 6 500 Kč (1. den příprava a výzdoba, 2. den akce, 3. den úklid) 

 

V ceně pronájmu je zohledněna spotřebovaná energie, voda, vybavení kuchyňky (lednice, 

sporák, myčka, nádobí apod.) a vybavení velkého sálu (stoly a židle). 

 

Možnost zapůjčení techniky (projektor, plátno, reproduktor, mikrofony apod.) 

50 Kč/hodina (30 Kč místní) 

300 Kč/den (150 Kč místní) 

 

 

 

 

 

Ceník je platný od 1. 9. 2019 dle usnesení č. 12/5/2019 

 

 

 

 

 

 

 


