
obec Korouhev                                          IČ 00276855                                                      

 

Ceník pronájmu kulturního domu v Korouhvi od 07/2021 

Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce z 24. 6. 2021, čj. 4/2021 vydává obec Korouhev tento ceník 

pro krátkodobý pronájem kulturního domu v Korouhvi čp. 26: 

1. Pronájem celého přízemí kulturního domu + popř. horní bar a balkon: 

 

-  4000,- Kč/akce + úhrada energií a vody + vlastní úklid  - pro osoby bez trvalého bydliště v obci 

Korouhev 

               

-  2000,- Kč/akce + úhrada energií a vody + vlastní úklid - pro osoby s trvalým bydlištěm 

 v obci Korouhev 

 

- 0,- Kč/akce + úhrada energií a vody + vlastní úklid  - 1 x ročně pronájem zdarma (za úhradu 

energií) pro organizace v obci Korouhev a to pro pořádání kulturně společenských veřejně 

přístupných akcí 

 

 

2. Pronájem části kulturního domu (dále KD) 

 

a) Pronájem přísálí pro akce +  kuchyně: 

- 1000,- Kč/1 den + úhrada energií a vody + vlastní úklid  - pro osoby bez trvalého bydliště v obci 

Korouhev 

               

-   500,- Kč/1 den + úhrada energií a vody + vlastní úklid - pro osoby s trvalým bydlištěm 

   v obci Korouhev 

  

- 200,- Kč pronájem výčepu na pivo 

 

b) Pronájem sálu/přísálí, foyer pro prodejní, kulturní a jiné akce:      200,- Kč/hodinu 

 

 

3. Podmínky pronájmu 

 

- v ceně pronájmu jsou hygienické potřeby WC a umýváren, inventář kulturního domu 

 

- doba nájmu začíná převzetím KD a podpisem smlouvy u správce KD a končí předáním uklizeného 

KD správci - nejpozději 2 dny po akci. Pokud termín zpět předání nebude dodržen, bude 

účtován poplatek 200,- Kč za každý i započatý den  

 

- předání a zpět převzetí kulturního domu provádí správce kulturního domu, tel. 604 334 095 

 

- nájemce hradí veškeré škody na zařízení a inventáři 

 

- nájemné a úhrada poplatků za energie, vodné a popř. škody se platí nejpozději do 10 dnů po 

předání KD správci, a to v hotovosti v kanceláři Obecního úřadu Korouhev, Korouhev čp. 

234, tel. 461 728 128 

 


