
 Ev. č.: 25/002/15 
   

MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU 
Rada města 

Gesce: obor OIaSM | Počet stran: 2 | Účinnost od 1. 4. 2015 

 

CENOVÝ SAZEBNÍK MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU  

Č.2/2015 

Krátkodobý pronájem prostor městského úřadu 
 
Rada města Hrádek nad Nisou (dále také jen jako „rada města“) se na svém zasedání dne 04. 03. 2015, 
usnesením č. 5/114/RM/15, usnesla vydat v souladu s ustanovením § 102 a § 110 odst. 4 písm. e) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, formou této vnitřní směrnice Cenový 
sazebník za krátkodobý pronájem prostor městského úřadu (dále také jen jako „ceník“): 
 

Článek 1 
Cena za pronájem prostor městského úřadu 

Popis položky 1) Cena v Kč 2) 3) 
Malá zasedací místnost (prostor č. 15 – 1. patro) 

� Kapacita: max. 20 lidí 

� Vybavení: veřejné Wifi připojení 

150,-/hod. 

Velká zasedací místnost (prostor č. 37 – 2. patro) 

� Kapacita: max. 40 lidí 

� Vybavení: veřejné Wifi připojení, možnost připojit vlastní dataprojektor 

200,-/hod. 

Obřadní síň bez obslužných místností (prostor č. 5 – přízemí) 

� Kapacita: max. 50 lidí 

300,-/hod. 

Obslužná místnost – kuchyňka k obřadní síni (prostor č. 6 – přízemí) 

� Vybavení: Voda, lednice a rychlovarná konvice 

50,-/hod. 

Obslužná místnost – přípravna k obřadní síni (prostory č. 4 – přízemí) 

� Prostor vhodný jako šatna či pro malé občerstvení 
30,-/hod. 

 
1) Položky, resp. prostory jsou umístěny na adrese: Horní náměstí 73, 46334 Hrádek nad Nisou. 
2) Ceny jsou uvedeny bez aktuálně platné sazby DPH, která bude připočtena v souladu se zákonem o DPH. 
3) Cena je uvedena a bude počítána za každou započatou hodinu pronájmu. 

 
Článek 2 

Provedení úhrady za pronájem prostor 

1. Úhradu za pronájem prostor městského úřadu (dále také jen jako „pronájem prostor“) je možno 
provést: 

a) platbou předem, převodem na účet na základě platebního předpisu (zálohové faktury). O 
zaplacení bude vystaven doklad, resp. po zaplacení bude vystavena řádná faktura (s 
uvedením platby zálohové faktury). Platba musí být uskutečněna nejpozději v den pronájmu. 

b) hotovostní platbou v pokladně městského úřadu (podatelna – přízemí – Horní náměstí 73, 
463 34 Hrádek nad Nisou) nebo převodem prostřednictvím platebního terminálu. Do 
poznámky vystaveného potvrzení o zaplacení je poplatník povinen nahlásit termín a čas 
pronájmu prostor. Platba musí být uskutečněna nejpozději v den pronájmu.  

c) platbou prostřednictvím bezhotovostního převodu na základě řádně vystavené faktury 
s termínem splatnosti nejdéle 21 dní. 

 
Článek 3 

Podmínky a schválení pronájmu 

1. Pronájmem prostor se rozumí krátkodobé pronajmutí výše specifikovaných prostor za účelem konání 
jednání či obdobné akce (školení seminář, společenské či prezentační akce apod.) a to na dobu 
několika hodin (1 až 8) v jednom dni při využití max. dvou dnů v kalendářním týdnu.  
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2. Pronájem se realizuje na základě žádosti třetích osob (fyzických i právnických) o pronajmutí prostor.  
3. Žádost a pronájem administruje odbor OIaSM, kdy nejprve předběžně stanoví, dle zjištění stavu 

organizace pracovních povinností městského úřadu, zda li lze pronájem uskutečnit či nikoliv. 
4. Pronájem se řídí obecnou legislativou a danými podmínkami pronajímatele: 

a. Vstup do prostor bude možný 15 minut před zahájením a opuštění prostor je nutné provést 
do 15 minut po nahlášeném termínu ukončení akce, nebude li dohoda jiná. 

b. V pronajímaných prostorách je nutné zachovávat klid a pořádek, a to i včetně přilehlých 
prostor jako přístupové prostory – chodby, sociální zázemí apod. 

c. Za bezpečný pohyb osob účastnících se akcí v pronajímaných a přístupových prostorách je 
vždy odpovědný nájemce a odpovídá i za znalost požárních předpisů a opatření vyvěšených 
v prostorách budovy č. p. 73, Horní náměstí, Hrádek nad Nisou. 

d. Nájemce odpovídá i za škody jím způsobené pronajímateli nebo třetím osobám nebo třetími 
osobami vzniklé, resp. vzniklé při jeho akci, resp. přičiněním osob akce se účastnící. 

5. Pronájem schvaluje tajemník městského úřadu na základě doporučení odboru OIaSM, případně se na 
základě zvážení tajemníka postoupí žádost na jednání rady města. 

6. Bezplatný pronájem je možný na základě posouzení charakteru akce a schválení tajemníkem 
městského úřadu pro akce:  

a. organizací, kde je město spolupořadatelem či oficiálním podporovatelem (např. záštita atd.), 
b. příspěvkových organizací města a subjektů založených městem,  
c. neziskových organizací a veřejných vzdělávacích institucí,  
d. jiných organizací a subjektů s charitativním účelem. 

7. O bezplatném využití pro jiné akce či jiném pronájmu rozhodne rada města. 
 

Čl. 4 
Ostatní a závěrečná ustanovení 

1. Podmínky a schválení pronájmu se řídí obecnou legislativou nebo vydanou vnitřní směrnicí Města 
Hrádek nad Nisou. 

2. Gesce ceníku přísluší odboru OIaSM pro vypracování platebního přepisu a pro odbor FO pro vydání 
faktury na základě platebního předpisu. 

3. Ceník se vztahuje na třetí osoby žádající o pronájem specifikovaných prostor. 
4. Platnost ceníku nabývá dnem schválení v příslušném orgánu města. 
5. Účinnosti ceníku nabývá dnem 1. 4. 2015. 

 
 
V Hrádku nad Nisu dne 9. 3. 2015 
 
 
 
 
 
 
 Josef Horinka v. r.  Pavel Farský v. r.  
 starosta města  místostarosta města  
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