
Základní škola, Česká Skalice, okres Náchod 

IČO: 70987262 

Ceny za pronájmy - platnost od 2. 9. 2021 

I. Sportovní hala 

 

PONDĚLÍ – PÁTEK: 

děti a mládež do 18 let (českoskalické spolky a organizace)  .............. 200,- Kč za hodinu 

dospělí  ................................................................................................. 330,- Kč za hodinu  

ostatní (cizí - mimoskaličtí) .................................................................. 500,- Kč za hodinu 

 

SOBOTA, NEDĚLE, SVÁTKY: 

děti a mládež do 18 let .......................................................................... 300,- Kč za hodinu 

dospělí .................................................................................................. 400,- Kč za hodinu 

ostatní (cizí – mimoskaličtí) ................................................................. 550,- Kč za hodinu 

 

VENKOVNÍ KURTY – volejbal, nohejbal  ........................................ 180,- Kč za hodinu  

Budou-li se oddíly finančně podílet na údržbě kurtů, bude jim nájemné odečítáno z vložených 

prostředků do jejich vyčerpání. 

 

PROSTOR PRO PRODEJ OBČERSTVENÍ (cca 11m
2
)  ................... 500,- Kč za měsíc 

 

II. Budova v Zelené ulici 

 

TĚLOCVIČNA 

pravidelné cvičení – pro všechny nájemce ........................................... 150,-Kč za hodinu. 

pronájmy – příměstské tábory – Po – Pá (8.00 – 16.00) ...................... 5000 Kč za týden 

(v případě jiného časového rozpětí – dle dohody možno navýšit až o 20 %) 

pronájem třídy pro příměstské tábory Po – Pá (8.00 – 16.00) ............. 1000 Kč za týden 

 

III. Budova v ulici Komenského, Husovo náměstí 

 

učebna Hv , třídy – pobočka ZUŠ – bezplatný pronájem - viz dopis a usnesení Rady města 

č.23/279/XII/2006 – příloha smlouvy 

 

IV. Budova na Husově náměstí 

 

třída pro činnost zájmových útvarů pro žáky ZŠ ČS ........................... 200,- Kč za měsíc 

organizované SVČ Bájo 

třída pro činnost zájmových útvarů ...................................................... 100,- Kč za hodinu 

 

V. Budova IV v ul. Lidická 

 

prostor pro klubovou činnost turistů  ................................................... 500,- Kč za rok 

kuchyňka pro činnost zájmových útvarů pro žáky ZŠ ČS ................... 200,- Kč za měsíc 

JEDNORÁZOVÝ PRONÁJEM OSTATNÍ – 200,-Kč za hodinu 

 
Ceny za pronájem byly projednány Radou města Česká Skalice dne 1. 9. 2021 a schváleny 
usnesením č. RM/22/631/09/2021. 

 


