
 
 

Ceník pronájmu prostor Komunitního centra v Kostelní Lhotě 
 
         
Komerční akce (semináře, školení, pracovní setkání apod.) 
Místní podnikatelé  300 Kč/hod  1.500 Kč/den + náklady na provoz (viz. níže) 
Ostatní podnikatelé  500 Kč/hod   3.000 Kč/den + náklady na provoz (viz. níže) 

 
Společenská akce - cca 20 osob (oslavy, rodinná setkání apod.) - cca půl dne 
Místní občané   500 Kč/akce  + vratná kauce 2.000 Kč + náklady na provoz (viz. níže) 
Ostatní    1000 Kč/akce + vratná kauce 2.000 Kč + náklady na provoz (viz. Níže) 
 
Společenská akce – cca 40 osob (oslavy, rodinná setkání apod.) - cca půl dne 
Místní občané   1.000 Kč/akce + vratná kauce 2.000 Kč + náklady na provoz (viz. níže) 
Ostatní    2.000 Kč/akce + vratná kauce 2.000 Kč + náklady na provoz (viz. níže) 
 
Velká společenská akce – cca 20 – 40 osob (svatby, větší oslavy apod.) – celý den 
Místní občané   1.500 Kč + vratná kauce 5.000 Kč + náklady na provoz (viz. níže) 
Ostatní    3.000 Kč + vratná kauce 5.000 Kč + náklady na provoz (viz. níže) 
 
Vratná kauce bude zúčtována po skončení každé akce. 
 
Komunitní akce (setkávání dětí, seniorů, výtvarné dílny, apod.) 
Dobrovolné vstupné +- 20 Kč  jako náhrada za energie 
 
Kondiční cvičení  pořádané (organizované) fyzickou nebo právnickou osobou 
- určené pro seniory   100 Kč/hod 
- určené pro děti   100 Kč/hod 
- určené pro dospělé   150 Kč/hod 
 
Náklady na provoz - spotřeba energie (elektřina, voda) 
½ dne    150 Kč 
celý den   300 Kč 
 
Úklid 
Každý z organizátorů akce/akcí provádí úklid sám, po dohodě možnost zajištění úklidu celého 
prostoru za úplatu 1.000 Kč. 
 
 
V případě fyzické nebo právnické osoby s bydlištěm nebo sídlem na území obce, která bude akcí 
podporovat komunitní život v obci, může být ze strany obce upuštěno od uhrazení poplatku za půjčení 
prostor i platby za spotřebovanou energii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ceník vybavení (v případě rozbití, ztráty, poničení): 
Sklenička - panák      20 Kč/ks 
Sklenička malá     20 Kč/ks 
Sklenička velká     30 Kč/ks 
Příbory       30 Kč/ks 
Talíře        30 Kč/ks   
Velký talíř      100 Kč/ks 
Váza       100 Kč/ks 
Skleněná mísa      100 Kč/ks 
Zničené nádobí (hrnce apod.)    cena dle jednotlivého pořízení 
Poničení zařízení (židle, stoly, herní prvky apod.)   cena dle jednotlivého pořízení 
 
 
 
 
        Tomáš Drobný – starosta  


