
Ceník za užívání sokolovny 

 

Společenské organizace v obci: 

 

Cizí organizace a cizí jednotlivci: 

 

Akce soukromého charakteru: 

 

U akcí, které nelze zařadit dle tohoto ceníku, bude stanovena cena pronájmu 

individuálně (dle rozsahu využití) správcem sokolovny.  

V případě, že bude nájemce požadovat užívání kuchyně, bude sepsán předávací 

protokol předávaného vybavení, který specifikuje výši náhrady za případné poškození 

vybavení.  

   

Úklid sokolovny: 

- po uskutečnění kulturních a obdobných akcí (předváděcí akce, prodejní akce, burzy, 

schůze atd.) bude nájemcem sokolovny proveden úklid spočívající v zametení a 

vytření všech použitých prostor sokolovny a případně i další úklid dle pokynů 

správce sokolovny.  

Pokud nájemce neprovede úklid prostor v dohodnutém termínu (viz smlouva o 

pronájmu), bude nájemci účtována sazba za úklid ve výši 3 000,- Kč.  

- po uskutečnění tréninkových a herních jednotek bude nájemcem proveden pouze 

nezbytný úklid spočívající v úklidu odpadků vyprodukovaných uživateli sokolovny, 

případně zametení hrubých nečistot.   

- Tréninkové a herní jednotky do 3 hodin (letní režim) 150,- Kč/hod 
- Tréninkové a herní jednotky do 3 hodin (zimní režim) 300,- Kč/hod 
- Tréninkové a herní jednotky celodenní (letní režim) 500,- Kč/den 
- Tréninkové a herní jednotky celodenní (zimní režim) ve výši skutečných nákladů 
- Kulturní akce (ples, zábava apod.) - 1 akce ročně Zdarma 
- Kulturní akce (ples, zábava apod.) - druhá a další akce ve výši skutečných nákladů 
- Výroční schůze  ve výši skutečných nákladů 

- Tréninkové a herní jednotky do 3 hodin (letní režim)                              300,- Kč/hod 
- Tréninkové a herní jednotky do 3 hodin (zimní režim)                              600,- Kč/hod 
- Tréninkové a herní jednotky celodenní (letní režim)                           1 000,- Kč/den 
- Tréninkové a herní jednotky celodenní (zimní režim)  skutečné náklady + 1 000,- Kč 
- Kulturní akce (ples, zábava apod.)   skutečné náklady + 2 000,- Kč 

- občan městyse - rodinné oslavy, svatby (letní režim)    skutečné náklady      500,- Kč 
- občan městyse - rodinné oslavy, svatby (zimní režim)    skutečné náklady   + 500,- Kč 
- cizí občan - rodinné oslavy, svatby (letní režim)     skutečné náklady   1 500,- Kč 
- cizí občan - rodinné oslavy, svatby (zimní režim)   skutečné náklady  +1 500,- Kč 



 

V případě, že dojde ke sporu ohledně výše pronájmu, výše náhrady za způsobené 

škody nájemcem na majetku a vybavení pronajímatele nebo sporu ohledně 

provedeného úklidu rozhodne o tomto sporu starosta nebo místostarosta Rokytnice 

nad Rokytnou a to v co nejkratším termínu.  

Úřad městyse Rokytnice nad Rokytnou si vyhrazuje právo na uhrazení zálohy za 

pronájem sokolovny ve výši až 100% předpokládaného nájemného, energií a úklidu  

a to před začátkem konané akce. 

 

Ceník za pronájem sokolovny byl schválen zastupitelstvem městyse Rokytnice 

nad Rokytnou usnesením č. 13/4/22 a nabývá účinnosti dnem jeho vydání. 

  

 

 

       -------------------------------------------- 

                           Ing. Stanislav Štork   

                    starosta městyse       

          

 

 

Vysvětlivky: 

Společenské organizace v obci – organizace se sídlem v Rokytnici nad Rokytnou   

Cizí organizace – organizace se sídlem mimo Rokytnici nad Rokytnou 

Občan městyse – občan s trvalým pobytem v Rokytnici nad Rokytnou 

Cizí občan – občan s trvalým pobytem mimo Rokytnici nad Rokytnou 

Letní režim - nevyužívá se žádný druh topení v žádné části sokolovny 

Zimní režim - využívá se topení, doba topení a výsledná teplota před a během akce je 

stanovena s ohledem na druh akce správcem sokolovny 


