
Žádost o pronájem prostor v CVA 
 

Vyplněné zaneste do knihovny nebo zašlete v elektronické podobě: knihovnamilin@volny.cz.  
 

Označte: 

 pro soukromé (nekomerční) účely  

 pro akce s vybíráním vstupného  
 

Jméno žadatele: 

 

Adresa a telefon: 

 

Datum a hodina pořádané akce: 

 

Typ akce (rodinná oslava, promítání, přátelské posezení, pravidelná setkávání…): 

 

……………………………………….    

 

Podmínky pronájmu: 

1. Veškeré pronájmy je nutné podložit předem podepsanou Smlouvou o dočasném poskytnutí 

nebytových prostor. 

2. Hernu MC Milínek si může pronajímat pouze registrovaný člen v aktuálním roce. 

3. Nízkoprah a výstavní prostory ve 2. patře je možno si půjčit mimo pravidelné otvírací hodiny 

v případě, že v něm neprobíhá žádná akce pro veřejnost (je nutno tuto skutečnost ověřit přibližně 

měsíc před akcí). Veřejné akce mají přednost před soukromými a předem rezervovaný termín není 

závazný. 

 

Platby za pronájem:    Vstupné v herně: členové 20, nečlen (1 s členem) 50 Kč 

 

Prostory V otvírací době knihovny Během uzavírky knihovny 

herna MC Milínek 200 Kč do fondu obnovy 

vybavení dětské herny MC  

200 Kč/2 hod (další hod 50 Kč) 

- poplatek za nájem Obci Milín 

(v tom energie, voda) 

+ 200 Kč do fondu obnovy 

vybavení dětské herny MC 

 

herna MC Milínek 

pro nečleny - neoficiálně 

400 Kč/hod + 1000 Kč vratná 

kauce (doklad od MC – fond 

vybavení) 

600 Kč + vratná kauce 1000 Kč 

z toho: 200 Kč doklad pro OÚ, 400 

Kč doklad od MC (fond vybavení) 

Nízkoprah - oslavy pro děti do 

15 let 

zdarma pro členy spolků: 200 Kč/2 hod 

(další hod 50 Kč) 

pro veřejnost: 300 Kč/1 hod 

 

Nízkoprah - pro dospělé: 

nutno schválit radou obce 

individuálně individuálně 

Nízkoprah – pro veřejnou akci 

(bez vstupného) 

zdarma zdarma 

Nízkoprah – pro veřejnou akci, 

kde se platí vstupné (kurzy aj.) 

100 Kč/2 hod 100 Kč/2 hod 

2. patro - výstavní 

pro veřejnost a spolky 

zdarma zdarma 

2. patro – výstavní 
veřejná akce se vstupným 

100 Kč/2 hod 100 Kč/2 hod 

 

Datum podání žádosti:………………..  Podpis (osobně v CVA): ………………………………... 


