
Komunitní centrum Půda
Suchdolské nám. 734/3, 165 00 Praha-Suchdol

Organizační složky městské části Praha-Suchdol

vedoucí centra: Zuzana Krumpholcová
tel. 222 361 435, e-mail: kc-puda@praha-suchdol.cz
www.kc-puda.cz

Nabízíme krátkodobý pronájem sálu a kluboven pro komerční,
vzdělávací, školící, rodinné akce a volnočasové aktivity.

Základní ceník pronájmu prostor a zapůjčení vybavení
Tento ceník je pouze orientační, konečná cena je vždy kalkulována přesně podle požadavků 
s přihlédnutím k době a rozsahu poskytnutých služeb. Doba pronájmu je počítána od předání
po převzetí místnosti. K ceně pronájmu bude započtena aktuální sazba DPH.

Ceník pronájmu pro komerční a soukromé aktivity:

 pronájem sálu – 300 Kč/ hodinu (zvýhodněná cena za celý den 1.000 Kč)

 pronájem kluboven – 150 Kč/ hodinu, (zvýhodněná cena za celý den 500 Kč)

 pronájem režie s ozvučením, osvětlením – 800 Kč/ hodinu

 zapůjčení dataprojektoru – 400 Kč/ den 

 zapůjčení kuchyně s vybavením - 150 Kč/ hodinu, 500 Kč / den 

Ceník pronájmu pro zájmové a volnočasové pravidelné aktivity:
(určené pro cílové skupiny komunitního centra)

 pronájem sálu – 160 Kč/ hodinu 

 pronájem kluboven – 100 Kč/ hodinu

 pronájem režie s ozvučením, osvětlením – 200 Kč/ hodinu

 zapůjčení dataprojektoru  – 200 Kč/ den 

 zapůjčení kuchyně s vybavením - 50 Kč/ hodinu

Bezplatné krátkodobé zapůjčení prostor
Prostory komunitního centra lze bezplatně využít pro komunitní aktivity občanů, pro činnost 
neziskových spolků a organizací působící v městské části a vykonávající nekomerční 
prospěšnou společenskou činnost pro potřeby městské části Praha-Suchdol. 

O bezplatném krátkodobém zapůjčení prostor rozhoduje vedoucí komunitního centra.

Podmínky pronájmu a zapůjčení prostor
Pronájem i zapůjčení prostor lze sjednat, pokud je daná místnost volná a činnost nebude 
bránit jiným aktivitám v centru dle rozvrhu užívání místností. Prostory jsou zájemcům k 
dispozici na základě předběžné dohody s vedoucí centra a sjednání následné závazné 
objednávky. Platba probíhá na základě fakturace. Prostory jsou následně připraveny podle 
konkrétních požadavků a potřeb.

Pronájem prostor poskytujeme denně, standardně v časech od 08,00 do 20,00 hod. V 
případě potřeby může být doba pronájmu dohodnuta i mimo toto rozpětí. 
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Bližší informace o možnostech pronájmu prostor a zpracování cenové kalkulace Vám 
poskytne vedoucí komunitního centra.

Zájemcům jsou k dispozici tři hlavní místnosti a zázemí.

Multifunkční sál (96 m2  / kapacita až 60-80 osob)

Sál vhodný jako zasedací místnost, tělocvična, taneční sál, divadelní a filmový sál apod. 
Sál je dobře větratelný, klimatizovaný, parketová podlaha, možnost pódia, ozvučení, 
osvětlení, zastínění místnosti (žaluzie, závěs), stoly a židle. Sál je vybavený pod stropem 
zavěšeným dataprojektorem s promítáním na zeď včetně kvalitního ozvučení. K dispozici i 
technická místnost pro zázemí účinkujících či režie. 

Klubovna č. 1 – společenská místnost (48 m2  / kapacita až 30 osob)

Místnost vhodná pro společenská setkání, školení, výuku, semináře, firemní i soukromé 
oslavy, cvičení. Místnost je dobře větratelná a klimatizovaná, podlaha PVC, vertikální žaluzie.
K dispozici stoly a židle, úložné skříně, dataprojektor s ozvučením, flipchart tabule. Místnost 
lze rozdělit akustickou dělící stěnou na dvě místnosti. Místnost je propojena se vstupem do 
kuchyně.  

Klubovna č. 2 – místnost (31 m2  / kapacita až 15 osob)

Místnost vhodná pro hudební výuku, semináře, společenská setkávání. Místnost je dobře 
větratelná a klimatizovaná, podlaha PVC, vertikální žaluzie.  K dispozici stoly a židle, úložné 
skříně.

Klubovna č. 3 – místnost (25 m2  / kapacita až 15 osob)

Místnost pro provoz Mateřského klubu rybička. Herna pro nejmenší děti. 

Zázemí – toalety, šatna

K dispozici dle potřeb dámské a pánské toalety, záchod pro invalidy vč. přebalovacího pultu. 
Šatna pro uložení materiálu a oděvu.

Kuchyňka – zapůjčení pro vlastní přípravu občerstvení

K dispozici dle potřeb - mikrovlnná trouba, varná deska s troubou, lednice, varná konvice,  
nádoby na vodu i horkou, skleničky, talířky, hrnečky, mísy apod.

Parkoviště

Lze parkovat před budovou radnice na vyhrazeném parkovišti s nutností parkovacích hodin 
(30-120 minut). Případně lze využít vjezd do dvora k výtahu. Parkoviště je zdarma.  
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