Ceník pronájmu sportovní haly ve Svobodě nad Úpou
Město Svoboda nad Úpou, IČ: 00278335,
se sídlem nám. Svornosti 474, 542 24 Svoboda nad Úpou
(dále jen vlastník)
Jako vlastník objektu sportovní haly a movitého majetku v ní umístěného, vydává následující ceník
pronájmu sportovní haly:
ř.

cena pronájmu
(veškeré ceny jsou včetně DPH)

text

1

Velká sportovní hala v přízemí – 1 hodina (pracovní dny)

2

Malá tělocvična v 1. patře – 1 hodina (pracovní dny)
Pronájem velké sportovní haly pro Českou lesnickou akademii
Trutnov, středisko Svoboda nad Úpou v rámci hodin tělesné
výchovy pro studenty školy – 1 hodina
Horolezecká stěna ve velké hale v přízemí – 1 hodina,
pokud bude hrací plocha volná bez pronájmu jinému subjektu
Horolezecká stěna ve velké hale v přízemí – 1 hodina,
pouze v případě, že na hrací ploše bude vykonávat bezpečně
sportovní činnost jiný subjekt a neohrozí touto sportovní
činností lezce na stěně
Pronájem sportovní haly pro Základní školu a mateřskou školu
ve Svobodě nad Úpou
Velká sportovní hala v přízemí – 1 hodina (víkendové dny So a
Ne, svátky)
Malá tělocvična v 1. patře – 1 hodina (víkendové dny So a Ne,
svátky)

4
5
6
7
8
9

300 Kč
200 Kč
200 Kč

300 Kč
200 Kč
100 Kč
800 Kč
500 Kč

 Položky ceníku na ř. 1, 2, 3 byly schváleny Radou města dne 3.9.2014 na její 81. schůzi pod
číslem usnesení RM/1240/81/2014.
 Položka ceníku na ř. 4 byla schválena Radou města dne 17.9.2014 na její 82. schůzi pod
číslem usnesení RM/1249/82/2014.
 Položky ceníku na ř. 5, 6 byly schváleny Radou města dne 15.10.2014 na její 84. schůzi pod
číslem usnesení RM/1279/84/2014 písm. e).
 Položka ceníku na ř. 7 byla schválena Radou města dne 12.11.2014 na její 1. schůzi pod
číslem usnesení RM/5/1/2014 písm. c).
 Zrušení položky ceníku na ř. 3 a zavedení položek ceníku na ř. 8 a 9 bylo schváleno Radou
města na její 94. schůzi dne 26.9.2018 s účinností od 1.10.2018 pod číslem usnesení
RM/1176/94/2018 písm. a).
O veškerých případných odchylkách od výše uvedeného ceníku rozhoduje na základě individuální
žádosti Rada města.
Ve Svobodě nad Úpou 1. října 2018
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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