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Příkaz ředitele č. 10/2018
týkající se stanovení ceníku krátkodobých nájmů a jeho zavedení do provozu od 1. 1. 2019
Tento Příkaz ředitele Hornického muzea Příbram (HM Příbram) je vydáván za účelem stanovení cen
krátkodobých nájmů v objektech, s kterými má HM Příbram právo hospodařit. Jedná se o následující objekty a
možnosti jejich využití v rámci krátkodobých nájmů:






areál Ševčinského dolu (nádvoří Ševčinského dolu) – pro svatební obřady.
areál Skanzenu Vysoký Chlumec (venkovní prostory areálu) – pro svatební obřady.
objekt Kulturně vzdělávacího centra (KVC) v areálu dolu Anna – pro pořádání přednášek, školení, seminářů,
dílen apod. KVC je umístěno v přízemí bezbariérového objektu. Kapacita je 50 osob. K dispozici je projektor a
projekční plátno, připojení k WiFi.
výstavní sál v cáchovně dolu Vojtěch – pro pořádání výstav. Po část roku tu muzeum pořádá své výstavy, ve
volných termínech může být nabídnuto k pronájmu.
výstavní sál v obslužném objektu v areálu Památníku Vojna - pro pořádání výstav.

Krátkodobé nájemné prostor Hornického muzea Příbram zahrnuje náklady na služby poskytované spolu s užíváním
příslušných prostor (náklady na spotřebu energie, vody, plynu, základní úklid, technickou přípravu). V případě KVC a
výstavního sálu je součástí ceny nájemného i využití standardního vybavení prostor (židlí, stolů, prezentační techniky),
včetně zázemí s šatnou, kuchyňkou a WC.
Cena za nájem je počítána od začátku příprav do opuštění prostoru nájemcem.

Ceník krátkodobých nájmů:






areál Ševčinského dolu – svatební obřad – 2.000,-Kč
areál Skanzenu Vysoký Chlumec – svatební obřad – 2.000,-Kč
objekt KVC v areálu dolu Anna – přednášky, školení, semináře, dílny – 4.000,-Kč
výstavní sál v cáchovně dolu Vojtěch – výstavy – 4.000,-Kč
výstavní sál v obslužném objektu v areálu Památníku Vojna – 4.000,-Kč

PaedDr. Josef Velfl, ředitel
Hornické muzeum Příbram, p.o.

příspěvková organizace Středočeského kraje
bankovní spojení: KB Příbram 2233-211/0100, IČ: 00360121

