
Ceníku pronájmu prostor KD Týniště nad Orlicí - B 
ceny jsou uvedeny vč. DPH 

 

pro  

- organizace zřízené městem Týniště nad Orlicí 

- neziskové organizace města provozující kulturní, zájmovou a osvětovou činnost 

- amatérské zájmové a umělecké soubory 

- občanská sdružení, nadace, spolky, podnikající fyzické a právnické osoby (s výjimkou politických stran 

a hnutí), které splňují podmínku sídla na území města Týniště n. Orl. a vyvíjejí zájmovou a osvětovou činnost 

převážně ve prospěch občanů města Týniště n. Orl. 

Výjimkou jsou organizace a jednotlivci čerpající na akci finanční podporu města Týniště n. Orl. 

 

Povaha akcí je charakteru nekomerčního, charitativního nebo veřejně prospěšného. Jedná se zejména o:  

- veřejné a společenské akce města Týniště n. Orl. 

- dětská vystoupení 

- školní besídky a představení 

- vystoupení a akce amatérských zájmových a uměleckých souborů 

- školní akce, jejichž organizátorem je škola, popř. školní nadace nebo spolek nebo sdružení 

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

VELKÝ SÁL  
• Kapacita míst k sezení: 207 v přízemí, 33 + 10 na balkoně 
 
Cena:  
- vystoupení: 400 Kč/hod.  
- příprava: 200 Kč/hod. 

- 1 zkouška představení (generálka) konaná před vystoupením nebo v jiný den (bez diváků) -zdarma          

v případě více zkoušek platí cena přípravy, tzn. 200 Kč/hod. 

 

V ceně nájmu je: velký sál, balkon, foyer, předsálí a přísálí, návštěvnická šatna (na přání se službou),  
2 pořadatelské šatny, základní statické nasvícení, příprava a úklid prostor, wifi, při akcích většího rozměru 
(taneční přehlídky a soutěže apod.), uvaděčka + malý sál zdarma (využitý např. jako šatna nebo zkušebna)  
Možnost doobjednání služeb a techniky dle ceníku. 
Po domluvě možnost otevření baru v přízemí a 1. patře (dle charakteru akce a požadavků) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MALÝ SÁL (1. patro)  
• Kapacita míst k sezení: max. 70 
 
Cena:  
- vystoupení: 150 Kč/hod. 
- příprava: 50 Kč/hod.  
- 1 zkouška představení (generálka) konaná před vystoupením nebo v jiný den (bez diváků) - zdarma, 

v případě více zkoušek platí cena přípravy, tzn. 50 Kč/hod. 

 
V ceně nájmu je: malý sál, vestibul, šatna (na přání se službou) či věšák u vchodu, základní statické nasvícení, 
dataprojektor, wifi, příprava a úklid prostor. 
Možnost doobjednání služeb a techniky dle ceníku. 
Po domluvě možno otevření baru v 1. patře. 
_________________________________________________________________________ 

 
 

http://www.tyluvdum.cz/wp-content/uploads/Ceník-a-provozní-řád-platný-od-1.1.2016.pdf
http://www.tyluvdum.cz/wp-content/uploads/Ceník-a-provozní-řád-platný-od-1.1.2016.pdf


Výjimky – pronájem zdarma: 
1) Představení pro děti, na kterých se nebude vybírat vstupné (např. vystoupení DDM nebo ZUŠ pro MŠ a ZŠ).  
2) Výroční schůze či jiná jednání spolků a sdružení města 1x ročně zdarma. Každý další pronájem se řídí 
ceníkem B. 
3) Veřejná jednání Městského úřadu Týniště nad Orlicí, příspěvkových organizací Města, atd.) 
 
 

CENÍK SLUŽEB POSKYTOVANÝCH K NÁJMU PROSTOR - B 
 
→  Uvaděčka        0 Kč/hod. 
→  Šatnářka          0 Kč/hod. 
→  Ozvučení      300 Kč/ hod. 
→  Hasič             250 Kč/ hod. (při akcích, kde to vyžaduje zákon) 
→  Zajištění předprodeje vstupenek - zdarma 

 

Ceník platný od 1.9.2017 


