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Ceník poskytovaných služeb v rámci hlavní činnosti pro rok 2022 

s účinností od 1. ledna 2022 

 

 

1) Muzeum Bílovec a Turistické informační centrum Bílovec 

 

Vstupné Muzeum Bílovec  

Dospělí            60 Kč 

Senioři/ ZTP / děti (6-15 let)/ studenti do 26 let (po předložení  

studentského průkazu)          30 Kč 

Rodinné vstupné (2 dospělí a neomezený počet dětí do 15 let)   120 Kč 

Děti do 6 let          zdarma 

Školní skupiny          zdarma 

Muzejní lekce  pro školy        20 Kč/žák 

(pedagogický doprovod zdarma) 

Turistické informační centrum 

Poskytování informací občanského i turistického charakteru   zdarma 
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2) Městská knihovna Bílovec 

 

• Zápisné do knihovny na kalendářní rok  

Děti a mládež (do 18 let)         40 Kč 

Dospělí          80 Kč 

Senioři (nad 70 let) /držitelé průkazu ZTP       zdarma 

 

• Zápisné do poboček knihovny (Lubojaty, Výškovice, Bravinné) na kalendářní rok  

Děti a mládež (do 18 let)        20 Kč 

Dospělí          40 Kč 

Senioři (nad 70 let) /držitelé průkazu ZTP      zdarma 

 

• Upomínky 

1. upomínka (po 7 dnech od uplynutí výpůjční doby)    20 Kč 

2. upomínka (po 14 dnech od uplynutí výpůjční doby)    40 Kč 

3. upomínka (po 21 dnech od uplynutí výpůjční doby)    60 Kč 

4. upomínka  (po 35 dnech od uplynutí výpůjční doby)    100 Kč 

upomínací dopis (po 49 dnech od uplynutí výpůjční doby)    150 Kč 

předžalobní dopis (po 60 dnech od uplynutí výpůjční doby)   200 Kč 

Poplatek z prodlení u čteček e-knih (následující den   

po uplynutí výpůjční doby)        10 Kč/den 

 

• Úhrady škod a ztrát  

ztracený nebo poškozený čtenářský průkaz      20 Kč 

poškozený obal knihy         20 Kč 

poškozený čárový kód knihy        20 Kč 
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O výši a způsobu úhrady za poškozený nebo ztracený dokument rozhoduje pověřený pracovník 

knihovny. Bližší specifikace zahrnuje Knihovní řád Městské knihovny Bílovec. 

 

• Další služby v rámci hlavní činnosti 

Půjčování audioknih         zdarma 

Absenční půjčování e- čteček – kauce  500 Kč a půl roku aktivní registrace 

PC s přístupem k internetu        zdarma 

Wi-fi připojení          zdarma 

Půjčování zvukových nahrávek slabozrakým a nevidomým uživatelům  zdarma 

Meziknihovní výpůjční služba (manipulační a poštovní náklady)   80 Kč 

Meziknihovní výpůjční služba pro žádající knihovny (poštovné a balné)  60 Kč 
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Ceník poskytovaných služeb v rámci vedlejší činnosti pro rok 2022 

s účinností od 1. ledna 2022 

 

• KRÁTKODOBÉ PRONÁJMY NEBYTOVÝCH PROSTOR 

 

Městská knihovna Bílovec (Slezské nám. 63, 743 01 Bílovec) 

společenská místnost       350 Kč/ hodina 

čítárna (foyer)        150 Kč/ hodina 

 

Kulturní dům Bravinné (Bravinné 1, 743 01 Bílovec – Bravinné) 

společenské akce       500 Kč / akce (max. 5 hodin trvání) 

1500 Kč / akce (6 – 24 hodin trvání) 

Při podpisu nájemní smlouvy se v případě Kulturního domu Bravinné skládá kauce ve výši 

1000 Kč na úhradu případných pohledávek z nájemního vztahu. 

 

Kulturní dům Bílovec (Ostravská 363, 743 01 Bílovec) 

smuteční hostina       1500 Kč / akce (malý sál, vinárna Porto) 

         2100 Kč / akce (velký sál) 

rodinná oslava        1700 Kč / akce (malý sál, vinárna Porto) 

svatba         4000 Kč / akce (velký sál, vinárna Porto) 

ples  10500 Kč / akce (malý sál, předsálí, velký 

sál, vinárna Porto) 

         8000 Kč / akce (velký sál, vinárna Porto) 
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služby zajišťované k  pronájmu: 

zvukař           300 Kč / hodina 

šatnářská služba         180 Kč / hodina 

požární hlídka          260 Kč / hodina 

 

Jiný než uvedený krátkodobý pronájem nebytových prostor dle individuální kalkulace. 
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• PLAKÁTOVÁNÍ 

Zajišťujeme rozvoz plakátů a jejich výlep 1x měsíčně na 11 výlepových plochách. Celkový výčet 

níže: 

Bílovec     Místní části 

Bílovec Jeremenkova ul.   Stará Ves –rozcestí 

Bílovec Radotín    Stará Ves – u zastávky 

Bílovec u Massagu    Stará Ves – u obchodu 

Stará Ves – u Madzie 

Ohrada 

Bravinné 

Lubojaty 

Výškovice 

 

Plakáty je nutné doručit do Kulturního domu Bílovec (Ostravská 363, 743 01 Bílovec) vždy 

nejpozději do 28. dne v měsíci pro akce konané v následujícím měsíci. Maximální velikost 

plakátů inzerentů je formát A2. 

• pro subjekty vyvíjející činnost v oblasti kultury, sportu či společenských aktivit 

na území města Bílovce 

a) v termínu pravidelného výlepu zajišťovaného KC Bílovec   zdarma 

b) dle potřeby na vlastní náklady a vlastními silami    zdarma 

 

 

Při výlepu respektujte ostatní vylepené plakáty, aby nedošlo k překrytí akcí, které ještě 

neproběhly. Doporučená technika: upevnění kovovými sponkami nebo připínáčky. 

• ostatní subjekty 

Formát A3, A4         30 Kč/1 plakát 

Formát A2         40 Kč/1 plakát  
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• KOMENTOVANÉ A ZÁŽITKOVÉ PROHLÍDKY 

 

Mlýn, který putoval krajinou 

Dospělí          100 Kč 

Senioři/ ZTP / děti (6-15 let)/ studenti do 26 let (po předložení  

studentského průkazu)        50 Kč 

 

Procházka historickým Bílovcem s kastelánem  

Dospělí          60 Kč 

Senioři/ ZTP / děti (6-15 let)/ studenti do 26 let (po předložení  

studentského průkazu)        30 Kč 

 

Komentovaná prohlídka věže kostela sv. Mikuláše 

Dospělí          30 Kč 

Senioři/ ZTP / děti (6-15 let)/ studenti do 26 let (po předložení  

studentského průkazu)        15 Kč 

 

Komentovaná prohlídka kaple sv. Barbory 

Dospělí          30 Kč 

Senioři/ ZTP / děti (6-15 let)/ studenti do 26 let (po předložení  

studentského průkazu)        15 Kč 

 

Komentovaná prohlídka expozice Skrytý středověk 

Dospělí          80 Kč 

Senioři/ ZTP / děti (6-15 let)/ studenti do 26 let (po předložení  

studentského průkazu)        40 Kč 
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Školní skupina   20 Kč / žák (pedagogický doprovod zdarma) 

 

Děti do 6 let mají vstup na výše uvedené komentované a zážitkové prohlídky zdarma. 
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• CENÍK INZERCE V BÍLOVECKÉM ZPRAVODAJI 

 

celostrana (rozměr: 200 x 285 mm)       4 000 Kč 

úplná celostrana (rozměr: 210 x 297 mm) 

½ strany (rozměr: 200 x 140 mm)       2 000 Kč 

¼ strany (rozměr: 97,5 x 140 mm)       1 000 Kč 

⅛ strany (rozměr: 97,5 x 67,5 mm)          500 Kč 

 

Grafické podklady inzerátu je nutno dodat ve formátu pdf nebo jpg s následujícími tiskovými 

parametry: 

• barevnost CMYK 

• rozlišení 300 dpi 

• formát 1:1 

V případě celostránkového inzerátu, který má být vytištěn až do krajů, je nutno dodat grafický 

podklad s 3 mm spadávkami na všechny strany. 

 

 

• ROZHLAS 
 

Komerční hlášení místním firmám a podnikatelům    150 Kč/1 hlášení 

(rozsah max. 3x týdně) 

Ostatní hlášení        zdarma 

 


