CENÍK PRONÁJMU - AREÁL SOKOLOVNY V LÍPĚ

SÁL SOKOLOVNY V LÍPĚ
Sál má kapacitu cca 200 osob. Jedná se o víceúčelový sál pro sport, kulturu a volný čas.
Hodinová sazba – jedná se
většinou o sportovní pronájem, kdy
nevyžaduje sál přípravu a jednotliví
nájemci si vezmou své náčiní.

letní sezóna*
100,-/hodina
200,-/hodina

zimní sezóna*
150,-/hodina
280,-/hodina

jednotlivci organizovaní ve spolcích)

zdarma

zdarma

OÚ, Mateřská škola a Základní
škola

zdarma

zdarma

S využitím místní restaurace

Bez využití místní restaurace
(s kuchyňkou)

Občané Lípy
Ostatní zájemci
Lipské spolky - oddíly (nikoliv

Celodenní sazba – min. není
vymezena časem, max. však 20 hodin,
jedná se o sazbu, která je nadřazena
sportovním pronájmům (hodinovým),
které se ruší. S tím je spojena příprava
sálu (židle, stoly).

Soukromé oslavy (občané Lípy)
Soukromé oslavy, akce
(občané mimo Lípu)
Veřejné akce lipských spolků*
Akce Obce Lípa, MŠ a ZŠ
Podniky, firmy s místem
podnikání mimo Lípu
Podniky, firmy s místem
podnikání v Lípě
* Letní sezóna
* Zimní sezóna



1500,-Kč - letní sezona*
2000,-Kč - zimní sezona*

5000,-Kč – celoročně

5000Kč – celoročně
zdarma
zdarma

9000,- Kč – celoročně
zdarma
zdarma

10 000,-Kč

- nelze -

5000,-Kč

- nelze -

1. 4. – 30. 9.
1. 10. – 30. 3.

Zapůjčení ubrusu………………………..á 20,- Kč
Při celodenním pronájmu sálu musí být uhrazena vratná kauce ve výši 5000,- Kč (neplatí pro
akce pořádané lipskými spolky)

Ve výjimečných případech může určit smluvní cenu pronájmu starosta obce Lípa, nebo pronájem
zcela odpustit. (např. Charitativní akce, veřejné přednášky apod.)
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VENKOVNÍ AREÁL
Celodenní sazba - venkovní
areál (zpevněná plocha a altán)
Soukromé oslavy (občané Lípy)
Soukromé oslavy, akce
(občané mimo Lípu)
Veřejné akce lipských spolků
Akce Obce Lípa, MŠ a ZŠ
Podniky, firmy s místem
podnikání mimo Lípu
Podniky, firmy s místem
podnikání v Lípě

S využitím místní restaurace
1500,-Kč/den

Bez využití místní restaurace
(s kuchyňkou)
1500,-Kč/den

5000,-Kč/den
zdarma
zdarma

5000,-Kč/den
zdarma
zdarma

10 000,-Kč

- nelze -

5000,-Kč

- nelze -



Termíny pronájmů musí být předem domluveny na základě podané žádosti na Obecním
úřadě v Lípě a schváleny vedením Obce Lípa.



Při celodenním pronájmu sálu musí být uhrazena vratná kauce ve výši 5000,- Kč (neplatí pro
akce pořádané lipskými spolky)

Ve výjimečných případech může určit smluvní cenu pronájmu starosta obce Lípa, nebo pronájem
zcela odpustit.

Ceník byl schválen Zastupitelstvem obce Lípa, usnesením č. 5/ 4/ 2019 ze dne 25. 9. 2019 a je
platný od 1. 1. 2020
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