
CENÍK pro zapůjčení podia, party stanu a dalšího příslušenství pro pořádání venkovních akcí 

 

Platnost: od 20. 4. 2015 / uvedené ceny jsou stanoveny za 1 den  
 
Pořadatelům kulturních, sportovních a společenských akcí ze Železného Brodu a spádových obcí (Bzí, 
Těpeře, Chlístov, Splzov, Horská Kamenice, Hrubá Horka, Malá Horka, Jirkov, St řevelná, Pelechov a 
Veselí) je veškeré příslušenství pro pořádání venkovních akcí zapůjčeno zdarma. Pořadatel musí uhradit 
Technických službám Železný Brod pouze práci – stavba a rozebrání, odvoz a dopravu. Není možná vlastní 
manipulace a zajištění vlastního odvozu.  
Pro pořadatele kulturních akcí ze Železného Brodu a spádových obcí platí Ceník A. 
 
Ceník A: 
podium:    8 800 Kč včetně DPH (stavba + doprava do 10 km + rozebrání + odvoz) 
 
bílý party stan:   3 900 Kč včetně DPH (stavba + doprava do 10 km + rozebrání + odvoz) 
 
10 ks nových stánků:  6 000 Kč včetně DPH (stavba, rozebrání, uložení, doprava v ŽB) 
 
12 ks starých stánků:  6 050 Kč včetně DPH (stavba, rozebrání, vyskladnění, uložení, doprava v ŽB) 
 
20 ks nových laviček IKS:  1 600 Kč (i s odvozem i naložením, doprava do 10 km) 
 
 
Pořadatelům kulturních, sportovních a společenských akcí, kteří nejsou ze Železného Brodu  
a spádových obcí bude ještě účtována částka ve výši 10 % ceny z Technických služeb Železný Brod. 
Pořadatelé tedy uhradí Technickým službám Železný Brod práci – stavbu a rozebrání, dopravu) a Městu 
Železný Brod uhradí poplatek za zapůjčení ve výši 10 % z ceny. Není možná vlastní manipulace a zajištění 
vlastního odvozu.  
Pro pořadatele kulturních akcí, kteří nejsou ze Železného Brodu a spádových obcí platí Ceník B. 
 
Ceník B 
podium:    8 800 Kč včetně DPH (stavba, doprava do 10 km, rozebrání, odvoz)  
                                                  + 880 Kč (poplatek Městu Železný Brod za zapůjčení)           
 
bílý party stan:   3 900 Kč včetně DPH (stavba, doprava do 10 km, rozebrání, odvoz)  
                                                   + 390 Kč (poplatek Městu Železný Brod za zapůjčení) 
 
10 ks nových stánků:  6 000 Kč včetně DPH (naložení, doprava v ŽB, stavba, rozebrání)  
                                                   + 600 Kč (poplatek Městu Železný Brod za zapůjčení) 
 
12 ks starých stánků:  6 050 Kč včetně DPH (stavba, rozebrání, vyskladnění, uložení, doprava v ŽB) 
                                                   + 605 Kč (poplatek Městu Železný Brod za zapůjčení) 
 
20 ks nových laviček IKS:  1 600 Kč včetně DPH (i s odvozem, naložením a vyložením)  
                                                   + 160 Kč (poplatek Městu Železný Brod za zapůjčení) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


