CENÍK PRONÁJMU A SLUŽEB
KINONEKINO PLANÁ

Účinnost od: 1. 1. 2018
Schválil: RMP 18. 12. 2017

1. Tento ceník stanovuje ceny účtované Městem Planá (dále jen MP) za krátkodobé pronájmy
nebytových prostor, vybavení, zařízení, služby apod.
2. Ceny jsou uvedeny jako:
Cena A: pro charitativní akce, vystoupení a akce bez vstupného pořádané školami, amatérskými a
zájmovými sdruženími
Cena B: pro ostatní
3. Uvedené ceny jsou smluvní a jsou stanoveny jako ceny minimální. Případné slevy je možné
poskytnout pouze se souhlasem Rady města Planá.
4. Město Planá je plátcem DPH.
5. Ceny nezahrnují náhradu případné škody, kterou zaviní objednatel (zákazník) na majetku MP
(poškození, rozbití, neúměrné znečištění či opotřebování, ztráta, odcizení apod.) V případě, že dojde
ke škodě na majetku, zajistí zákazník dohodnutým a vhodným způsobem odstranění této škody na
vlastní náklady nebo uhradí MP náklady účelně vynaložené na odstranění škody.
6. Prostory MP nepronajímá jiným pořadatelům kulturních akcí pro veřejnost. MP má ve všech
uměleckých žánrech vlastní, pečlivě budovaný dramaturgický plán, který plně pokrývá potřeby
města Planá, definované v koncepci OK MP. Ve výjimečných případech lze takovýto pronájem
uskutečnit, ale pouze se schválením Rady MP.
7. Provozní inventář a technické vybavení Kinanekina se nezapůjčuje a nepronajímá.
8. Tento ceník nabývá platnosti 1. 1. 2018

PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY O KRÁTKODOBÉM PRONÁJMU
Pokud se jedná o krátkodobý pronájem sálu za účelem realizace akce typu ples, taneční akce, popř.
koncert, komponovaný pořad a obdobné akce v sále KINANEKINA, uhradí nájemce při podpisu smlouvy
o krátkodobém pronájmu zálohu. Výše zálohy je uvedena ve smlouvě o pronájmu a činí 50% celkové
ceny.
- V případě, že nájemce smlouvu zruší nejpozději 2 měsíce před termínem konání akce, je nájemci záloha
vrácena v plné výši.
- V případě, že nájemce smlouvu zruší v době kratší než 2 měsíce před termínem konání akce, záloha
nebude nájemci vrácena.
- V případě, že se akce uskuteční a její příprava i průběh jsou bez problémů, je nájemci vrácena záloha
v plné výši.

- V případě, že se akce uskuteční, avšak v jejím důsledku bude nutné provést úklid v míře větší (dekorace,
odložený obalový materiál, znečištěné prostory návštěvníky apod.) než je obvyklé, je nájemce povinen
uhradit smluvní pokutu 5.000 Kč + DPH. Po skončení akce je nutné uvést pronajatý prostor do původního
stavu. Úklid všech případných dekorací a vybavení apod.
Ceny nájemného a služeb se řídí platným Ceníkem pronájmů MP.
Celková účtovaná částka bude pronajímatelem vypočítána dle skutečné délky pronájmu a skutečně
poskytnutých služeb.
Zkratky: KN - Kinonekino, MP – Město Planá

KAPACITY A ROZMĚRY SÁLŮ
Kapacita jednotlivých prostor je stanovena s ohledem na bezpečnost návštěvníků a dle provozních podmínek
Kinanekina. Informace o kapacitě prostor a možném uspořádání podává provozní manažer nebo vedoucí OK.
PROSTOR

KINONEKINO – velký sál

ROZMĚRY

176 m2
výška 5,8 m

USPOŘÁDÁNÍ

KAPACITA

Plesové – stoly po obvodu, podium 8x4m

100

Konferenční – Kongresové

100

Divadelní – Aréna s elevací

120

Koncertní - na stání

150

Koncertní - na sezení – židle v řadách (počet
závisí na vel. podia)

KINONEKINO – velký
sál a malý sál

232 m2

80 - 130

Divadelní – Podium s elevací 8x4 m

100

Otočené hlediště – jevištěm je Black Box

130

Plesové – stoly po obvodu, podium 8x4m

130

Divadelní - Židle v řadách - bez stolů

50

Přednáškové – židle + stoly v řadě

30

Uspořádání do I

22

Uspořádání do T

32

Restaurační

40

Uspořádání do I

24 – 30

Uspořádání do T

30 – 40

Koncertní – závisí na velikosti „podia“

30 - 50

56 m2
KINONEKINO – malý sál

Výška stropu 5,3 m

30 m

2

KINONEKINO - foyer
Výška stropu 2,9 m

KRÁTKODOBÉ PRONÁJMY MÍSTNOSTÍ – hodinová sazba
- Uvedené ceny jsou sazby za 1 hodinu nájmu.
- CENA A – nekomerční, školní akce (schůze, přednáška, školení, školní představení …)
- CENA B – komerční akce (koncert, divadlo, módní přehlídka …)

Ceny zahrnují

Ceny nezahrnují

Pronájem provozního zařízení (židle, stoly, …)

Služby, tj. mzdy personálu (technik, šatnář, pokladna,
uvaděči…)

Základní osvětlení sálu

Ozvučení sálu

CENA A bez DPH

CENA A včetně
DPH

CENA B bez DPH

CENA B včetně
DPH

247,93

300,-

950,41

1.150,-

206,61-

250,-

785,12

950,-

KINONEKINO –
malý sál

165,29

200,-

330,58

400,-

KINONEKINO –
foyer

123,97

150,-

289,26

350,-

SÁLY
KINONEKINO
velký sál + malý sál
(základní ozvučení)

KINONEKINO –
velký sál
(základní ozvučení)

PRONÁJMY – PLESY, KONFERENCE A FIREMNÍ AKCE
(firemní plesy, klientské akce, konference, kulturně společenské akce a jiné…)
- Uvedené ceny jsou sazby za celou dobu nájmu včetně přípravy.
- CENA A – školní, benefiční plesy atp. a plesy atp. neziskových a příspěvkových organizací
- CENA B – plesy soukromých firem, oslavy, firemní večírky, rauty, koncerty, apod.

Ceny zahrnují

Ceny nezahrnují

Čas přípravy a úklidu
Pronájem provozního zařízení (židle, stoly,
ubrusy…)
Základní osvětlení sálu (viz. rozsah služeb v ceně nájmu)

Speciální nasvícení akce.

Základní ozvučení sálu (viz. rozsah služeb v ceně nájmu)

Speciální ozvučení akce.

služby: 1 osoba – provozní pracovník, 1 osoba technik

Služby: 1-2 osoby – šatnáři, 2. technik (dle rozsahu
akce), 1 osoba – požární asistenční služba,

KINONEKINO: technické vybavení velkého sálu
KINONEKINO: technické vybavení malého sálu

CENA A bez DPH

CENA A včetně
DPH

CENA B bez DPH

CENA B včetně
DPH

2.066,12

2.500,-

4132,23

5.000,-

KINONEKINO –
velký sál

1.652,89

2.000,-

3305,78

4.000,-

KINONEKINO –
malý sál

413,22

500,-

1652,89

2.000,-

SÁLY
KINONEKINO –
velký sál a malý sál

Cena A:
Uvedené ceny jsou sazby za celou dobu nájmu včetně přípravy, akce a úklidu po akci max. 12 hod. celkové doby
pronájmu).



V případě, že se akce koná déle než 12 hod. – stanoví se částka za hodinu akce 10% z celkové částky akce.
Maximální výše nájmu činí sjednaná částka + 100% Kč + DPH.

Cena B: Uvedené ceny jsou sazby za celou dobu nájmu včetně přípravy a úklidu po akci max. 12 hod. Každá další
započatá hodina je účtována dle ceníku hodinové sazby.
Uvedené ceny pronájmu nezahrnují pronájem baru. Pronájem je možný na základě živnostenského oprávnění na
hostinskou činnost.

Pronájem kavárny baru

bez DPH 1.652,89/ za celou akci

včetně DPH 2.000,- /za celou akci

SLUŽBY
CENA bez
DPH/osoba/hodina

CENA včetně
DPH/osoba/hodina

Technik (zvukař, osvětlovač)

289,26

350,-

Pomocný technik

165,29

200,-

DRUH ČINNOSTI
Technické práce

Provozní a pořadatelské
práce

Šatnář, pořadatel, uvaděčka

66,12

Provozní pracovník,

206,61

Požární dozor – pokud není
zastoupen personálem na
akci
Pokladní

82,64

Montáže, demontáže,
instalace

165,29

Uklízečka (cena za celou dobu plesu aj. 19:00 – 02:00)

66,12

247,93

PROMÍTÁNÍ REKLAMY V KINONEKINO
DÉLKA
10 sec.

CENA bez
DPH/ 1 měsíc

CENA s DPH /
1 MĚSÍC

123,97/ akce

150,- / akce

PRODEJ VSTUPNÉHO V INFOCENTRU MP
TYP PRODEJE
Předprodej vytištěných vstupenek
Tisk vstupenek

POPLATKY ZA PRODEJ
100 Kč + DPH manipulační poplatek za
zajištění prodeje
+ 3% z každé prodané vstupenky
1,50 Kč / vstupenka

80,250,100,80,200,300,-

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

Rozsah služeb v ceně pronájmu sálu KINANEKINA
Technické vybavení:
Akce typu: školy, spolky, plesy
ZVUK:
Ceny pronájmu sálu zahrnují:
 2 ks bezdrátové mikrofony
 Ozvučení projekce na projekční plátno
 Základní a nutné úpravy přinesených nahrávek tříd pro spuštění na zvukovém systému Kinonekino
 Pouštění hudby pro účinkující (doprovodný program)
Ceny pronájmu sálu NEzahrnují:




Ozvučení hudební skupiny a jiných hudebních vystoupení
Umístění a použití dalších reproboxů
Úpravy, stříhání a mastering nahrávek apod.

SVĚTLA:
Ceny pronájmu sálu zahrnují:
 Základní plesové nasvícení sálu
 Změny světelných nálad v průběhu akce
 Specifické nasvícení doprovodného programu dle požadavků účinkujících
 Použití 1 followspotu umístěného na technickém ochozu – nutné hlásit předem! (Spotuje obvykle zvukař a
provozní pracovník – umožňuje-li konkrétní situace, případně možnost externí osoby či proškolených
účastníků)
Ceny pronájmu sálu NEzahrnují:



Složitější nasvícení doprovodného programu (závislé na konkrétních požadavcích)
Použití či půjčení většího počtu světel apod.

VIDEO:
Ceny pronájmu sálu zahrnují:
 projekce na plátno (velký sál) či plátno (malý sál)
 odbavení přinesených videí, prezentací, fotografií a jejich základní úpravy nutné pro správné zobrazení
Ceny pronájmu sálu NEzahrnují:



použití dalších pláten, projektorů, střihové práce, formátování videa apod.

PODIUM A HLEDIŠTĚ:
Ceny pronájmu sálu zahrnují:
 plesové podium o rozměrech 6x4m a výšce 32 cm
 rovnou podlahu pro plesy atp.
 stupňovité (5 schodů) hlediště se židlemi s kapacitou 100 míst
Ceny pronájmu sálu NEzahrnují:



stavbu většího podia, atypického podia apod.
stavbu jiného rozměru hlediště s větší kapacitou, s jiným rozmístěním židlí

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

Technické vybavení:
Ostatní akce: plesy firem, firemní večírky, koncerty
ZVUK:
Ceny pronájmu sálu zahrnují:
 ozvučení bezdrátových mikrofonů, jednotlivých nástrojů, hudby z mediálních přehrávačů
 základní úpravy zvukových nahrávek
 odposlechový systém adekvátní k povaze akce
Ceny pronájmu sálu NEzahrnují:


ozvučení hudebních skupin, komplikované ozvučení prostoru, složitější střihové a masteringové práce,
nahrávání, použití menších mobilních aparátů apod.

SVĚTLA:
Ceny pronájmu sálu zahrnují:
 scénické nasvícení prostoru adekvátní k charakteru akce
 změny světelných nálad v průběhu akce dle požadavků objednatele
 použití sledovacích reflektorů (follow spotů) - nutno hlásit předem
Ceny pronájmu sálu NEzahrnují:



složité nasvícení prostoru
použití dalších světel, které nejsou v inventáři Kinanekina apod.

VIDEO:
Ceny pronájmu sálu zahrnují:
 projekce na plátno (velký sál) či plátno (malý sál)
 odbavení přinesených videí, prezentací, fotografií a jejich základní úpravy nutné pro správné zobrazení
Ceny pronájmu sálu NEzahrnují:



použití dalších promítacích pláten a projektorů
střihové práce, formátování videa apod.

