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M ě s t o  T ý n e c  n a d  S á z a v o u

Pokyn rady města
č. 2/2017

Pronájem prostor a zařízení v majetku Města Týnce nad Sázavou

Rada města se na svém zasedání dne 25.09.2017 usnesla vydat pokyn č. 2/2017 o pronájmu 
prostor a zařízení v majetku Města Týnec nad Sázavou.

Čl. 1
Základní ustanovení

Pokyn stanoví podmínky a výši pronájmu prostor a zařízení v majetku města. Jde o prostory 
ve školských zařízení, sokolovnu ve Zbořeném Kostelci, společenskou místnost v DPS, hotelové 
pokoje v DPS, prostory na MěÚ a víceúčelové sportoviště.

Čl. 2
Přijatá opatření

Majetek Města Týnec nad Sázavou je v používání i u jiných samostatně hospodařících subjektů -
příspěvkových organizací nebo spolků, které nesou veškeré náklady na provoz a musí s majetkem 
nakládat hospodárně, účelně a efektivně. Ve smyslu uplatňování zákona o finanční kontrole 
č. 320/2001 v platném znění, je nutné vybírat za jednotlivé „vnější aktivity“ nájemné, které je 
obvyklé v čase a místě plnění. Důsledná aplikace takto stanovených cen by zcela zlikvidovala 
sportovní a zájmovou činnost ve městě. Proto rada Města Týnec nad Sázavou přijala následující 
opatření:
1. Rozdělit jednotlivé aktivity do skupin
2. Skupinám přiřadit částku za pronájem
3. Částku za spotřebované služby - světlo, teplo, voda, úklid, správa - neúčtovat
4. Rozdíl mezi přijímaným nájemným a vlastními náklady dotovat z prostředků města v rámci 

příspěvků na provoz

Čl. 3
Podmínky pronájmu

Ve vybraných prostorách je stanoven rozvrh pro pravidelné aktivity. Rozvrhy jsou zveřejněny na 
www. mestotynec.cz včetně osoby odpovědné za sestavení rozvrhu. Pronájmy uvedené v rozvrhu 
jsou ošetřeny smluvně nebo objednávkou. Součástí smlouvy nebo objednávky v případě 
nájemného za 1,-Kč musí být čestné prohlášení, že v daných prostorách a dle stanoveného rozvrhu
hodin navštěvují kroužek děti a mládež do 18 let včetně dodatku o osobní hmotné odpovědnosti 
(doplatku nájemného) v případě zkreslování údajů. Nepravidelné užívání prostor je možné 
po úhradě nájemného dle čl. 4.
Za dodržování těchto cen zodpovídá statutární zástupce organizace hospodařící s majetkem města 
Týnec nad Sázavou nebo určený správce. O výběru částek za pronájem vede řádnou evidenci 
v souladu s uzavřenými smlouvami nebo objednávkami, rozvrhem hodin a s tímto ceníkem.
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Čl. 4
Výše pronájmu prostor a zařízení

Uvedené ceny v celém čl. 4 jsou bez DPH. V případě, že nepodléhají DPH, jsou konečné.

Prostor / cena v Kč/hod
Registrovaní * Neregistrovaní 

**
Podnikání ***

děti dospělí děti dospělí děti dospělí

ZŠ Komenského

Třída 1 100 100 200 100 200
Tělocvična 1 100 100 200 250 250
Hala (nová) 1 100 200 400 500 500
Zrcadlový sál 1 100 100 200 100 200

ZŠ Benešovská
Třída 1 100 75 190 75 190
Tělocvična 1 100 100 190 190 190

MŠ Třída 1 100 100 200 100 200
DPS Společenská místnost 1 100 100 200 100 250
Zbořený Kostelec Tělocvična 1 100 100 200 250 250
Náklí Fotbalový areál 1 100 100 200 250 250

* Spolky se sídlem v Týnci nad Sázavou
** Ostatní spolky, sdružení, skupiny
*** Při akci se vybírá vstupné, startovné; marketingové či prodejní akce…

Veřejné víceúčelové sportoviště

Místo Správce Příslušenství (zázemí)

ZŠ Komenského ZŠ šatny a WC v tělocvičně

Farák MěÚ bez zázemí

Chrást sídliště MěÚ bez zázemí

Krusičany MěÚ bez zázemí

Aktivita Cena Poznámka

běžného sportování veřejnosti a spolků zdarma

akce pořádané správcem zdarma

ostatní akce, kde se vybírá vstupné nebo startovné 500 Kč/den převažují soutěžící do 18 let

ostatní akce, kde se vybírá vstupné nebo startovné 1000 Kč/den převažují soutěžící nad 18 let

MěÚ - zasedací místnost

Politické strany, volební seskupení

   Vlastní aktivity politických stran 200 Kč/hod.

   Aktivity s účastí veřejnosti 1 Kč/hod.

Spolky se sídlem v Týnci

   Vlastní aktivity 100 Kč/hod.

   Pro veřejnost 1 Kč/hod.

Ostatní 300 Kč/hod.
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Noclehy

Sokolovna TJ Zbořený Kostelec

Nocleh v budově 30 Kč/osoba/noc + popl. za rekr. pobyt

Nocleh pod stanem 15 Kč/osoba/noc + popl. za rekr. pobyt

Stan 30 Kč/noc

Motocykl 10 Kč/noc

Auto 20 Kč/noc

Autobus 100 Kč/noc

DPS II čp.525- hotelové pokoje, pobyt do 30 dnů

Jednolůžkový pokoj 400 Kč/osoba/noc + popl. za rekr. pobyt a z ubyt. kapacity

Dvojlůžkový pokoj, 2 osoby 800 Kč/osoba/noc + popl. za rekr. pobyt a z ubyt. kapacity

Dvojlůžkový pokoj, 1 osoba 550 Kč/osoba/noc + popl. za rekr. pobyt a z ubyt. kapacity

DPS II čp.525- hotelové pokoje, pobyt 30 a více dnů

Jednolůžkový pokoj 6 000 Kč/osoba/měs. + popl. za rekr. pobyt a z ubyt. kapacity

Dvojlůžkový pokoj, 2 osoby 12 000 Kč/osoba/měs. + popl. za rekr. pobyt a z ubyt. kapacity

Dvojlůžkový pokoj, 1 osoba 8 250 Kč/osoba/měs. + popl. za rekr. pobyt a z ubyt. kapacity

Čl. 5
Zrušující ustanovení

Dnem nabytí účinnosti tohoto pokynu se ruší pokyn č. 1/2013 ze dne 28.01.2013

Čl. 6
Účinnost

Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 25.09.2017

____________________ ____________________
Mgr. Martin Kadrnožka Ing. Bedřich Pešan
starosta místostarosta




