
Seznam zasedacích místností, včetně jejich vybavení, grafického znázornění 
standardního uspořádání (fotografie) a výše úhrady za jejich užívání  
 

Zasedací místnost 
Plocha  

m
2
 

Sazba 

Kč/hod. 

Fotografie 

číslo místnosti: 4c-P1.437 

počet míst: 20 

popis: stabilně instalovaný LCD 

datový projektor + dálkové 

ovládání elektricky stahovatelné 

plátno zesilovač + dálkové 

ovládání dvoupásmová 

reprosoustava přípojná místa 

VGA, audio a LAN flipchart, 

propojovací kabely (SVGA, 

audio, LAN) 

38,7 700,- 

 

 

 

číslo místnosti: 4c-P1.443 

počet míst: 20 

popis: stabilně instalovaný LCD 

datový projektor + dálkové 

ovládání elektricky stahovatelné 

plátno zesilovač + dálkové 

ovládání dvoupásmová 

reprosoustava přípojná místa 

VGA, audio a LAN flipchart 

propojovací kabely (SVGA, 

audio, LAN) 

36,7 700,- 
 

 

 



číslo místnosti: 4b-P1.436 

nepronajímat 

počet míst: 10 
popis: teleprezsentační systém 

pro pořádání videokonferencí,  

stabilně instalovaný LCD datový 

projektor + dálkové ovládání 

elektricky stahovatelné plátno 

zesilovač + dálkové ovládání 

dvoupásmová reprosoustava 

přípojná místa VGA, audio a 

LAN flipchart propojovací kabely 

(SVGA, audio, LAN) 

22,8 

1000,- 

Videoko

nference 

(klimatiz

ace) 

 

číslo místnosti: 4a-P1.411 

počet míst: 20 
popis: stabilně instalovaný LCD 

datový projektor + dálkové 

ovládání elektricky stahovatelné 

plátno zesilovač + dálkové 

ovládání dvoupásmová 

reprosoustava přípojná místa 

VGA, audio a LAN flipchart 

propojovací kabely (SVGA, 

audio, LAN) 

32,6 

800,-

(klimatiz

ace) 

 

 

 

číslo místnosti: 4a-P1.412 

počet míst: 20 
popis: stabilně instalovaný LCD 

datový projektor + dálkové 

ovládání elektricky stahovatelné 

plátno zesilovač + dálkové 

ovládání dvoupásmová 

reprosoustava přípojná místa 

VGA, audio a LAN flipchart 

33,5 

800,-

(klimatiz

ace) 

 



propojovací kabely (SVGA, 

audio, LAN) 

 

 
číslo místnosti: 1a-P1.118 

počet míst: 20 
popis: stabilně instalovaný LCD 

datový projektor + dálkové 

ovládání elektricky stahovatelné 

plátno zesilovač + dálkové 

ovládání dvoupásmová 

reprosoustava přípojná místa 

VGA, audio a LAN flipchart 

propojovací kabely (SVGA, 

audio, LAN) 

45,7 

900,- 

(klimatiz

ace) 

 

 

číslo místnosti: 9-P1.906 

počet míst: 80 
popis: zasedací sál krizového 

řízení 

172,5 

2.000,-

(klimatiz

ace) 

 
 

 



číslo místnosti: 9-N2.902 

počet míst: 16 
popis: zasedací místnost rady 

Flipchart  

27,9 

600,-

(klimatiz

ace) 

 

číslo místnosti: 9-N2.903 

počet míst: 25 
popis: zasedací místnost rady 

75,4 

1.500,-

(klimatiz

ace) 

 

číslo místnosti:  9-N2.905 

předsálí 

počet míst: 150 
popis: počet míst: dle uspořádání 

prostoru (100 – 200) 

technické vybavení: plazmová 

obrazovka Panasonic s napojením 

na technické vybavení sálu 

zastupitelstva (N2.906) 

246,5 

2.500,-

(klimatiz

ace) 

 
 

 
číslo místnosti: 9-N2.906 

počet míst: 80 
popis: sál zastupitelstva 

technické vybavení: 2 ks 

dataprojektor světelný výkon 

7000 ANSI Lm, rozlišení 

1400x1050 px, 3xDMD chip 

(RGB systém)= kvalitní 

reprodukce barev, 2 ks projekční 

plocha 4x3m, ozvučení systém 

Bosch, audiokonferenční systém 

198,1 

2.500,-

(klimatiz

ace) 

 
 



Bosch (32 stanic) 

záznamový systém Panasonic 

(HDD+DVD) s kapacitou až 260 

hod. 

wi-fi+ kabelové připojení do 

internetu 

dotykový systému uživatelského 

ovládání sálu 

 

číslo místnosti: 4c-P1.1002 

vstupní hala 

počet míst: 150 
popis: počet míst: dle uspořádání 

prostoru (100 – 200) 

technické vybavení: projekční 

plocha 3x2m, plazmová 

obrazovka Panasonic 

možnost projekce z PC (recepce), 

TV, DVD, signál ze sálu 

zastupitelstva (N2.906), 2 ks 

bezdrátových mikrofonů + 

stojany 

oboustranné panely (nástěnky) - 

4ks (198x98cm), 10ks 

(148x98cm) 

302,5 

3.000,-

(klimatiz

ace) 

 
 

 
 
 


