
Smlouva o zqjištěuíveřejné umělecké produkce

I. SMLUVNÍ STRANY

Novoměstská kulturní zařízení
Tyršova 1001
592 3 I Nové Město na Moravě
iČ: 00372854
DIČ: CZ00372854
Číslo účtu: 84 34 751/0100 Komerční banka, pobočka Nové Město na Moravě
(dálejen „obj«1.ta“)

a

Štěpánka Kubíčková
Perunova 3, 130 00 Praha 3
ičo: 75290961
DIČ: CZ8555 120101
Bankovnl spojeni: mBank, mailové bankovnictví BRE Bank S.A., Člen skupiny Commerzbank, Č.ú.: 670100-2210853334/6210
(dálejen „Dodavatel«)

uzavírají smlouvu o zajištění veřejné umělecké produkce skupiny TOMÁŠ KOČKO *ORCHESTR.

11. ÚVODNÍ USTANOVENI

1. Objednatel a Dodavatel uzavírají podle ust. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákonít v platném
znění, a v souladu s ustanoveními zákona Č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, tuto
smlouvu o zajištěni hudební produkce v Novém Městě na Moravě na VratIslavově náměstL

III. PŘEDMĚT SMLOUVY
I. Dodavatel se zavazuje vůči dbjednateli za stanovenou finanční odměnu (dále jen »Odměna“)
zajistit v souladu a v rozsahu dohodnutém v této smlouvě veřejné umělecké vystoupení hudební
skupiny Tomáš Kočko Sc ORCHESTR (dále Jen rVýkon‘ií umělcfl na akci Objednatele s názvem
Rozsvíceuí vánočního stromu“ (dáleJen „Vystoupení“).
2. Vystoupení Výkonných umělců se uskutečni dne 1.12.2018 od 17:00 v délce cca 60 min v místě ke.
nání specifikovaném v Čl. II odst.1. Příprava a zvuková zkouška proběhne od 16:30 h.
3. ObJednatel se zavazuJe za provedení hudební produkce uhradit Dodavateli odměnu dle Čl. V. této
smlouvy.

IV. VYSTOUPENÍ VÝKONNÝČH UMĚLCŮ
I. Výkonní umělci v rámci své veřejné umělecké produkce a koncertu podaJí umělecký výkon v
Časovém rozsahu dle čl.111. odst.2 této Smlouvy. V rámci vystoupení budou inteipretovány skladby
podle výběru Výkonných umělců.
2. Dodavatel Je povinen zaJistit, aby se Výkonní umělci dostavili na místo účinkování včas, aby byli
schopni zahájit své vystoupení ve sJednanou dobu. Dodavatel odpovídá za to, že Výkonní umělci
vystoupení provedou s náležitou odbornou péči, svědomitě a v celém sJednaném rozsahu.
3. Objednatel nese plnou odpovědnost ti. je povinen zabezpečit zákonem Jakož i dalšími právními
normami požadovaná povolení veřejné hudební produkce včemč úhrady všech poplatků včetně OSA,
zabezpečit dodržování hygienických, bezpečnostních a požárních předpisů v místě konání vystoupení.

V. ODMĚNA ZA VYSTOUPENI
I . Smluvní strany se dohodly na Odměně Dodavateli za zajištění vystoupení a plnění dle této smlouvy
ve výši: 30.000 Kč pln DPH ve výši 214, t.j. celkem 36.300 KČ





2. Objednatel je povinen uhradit Odměnu sjednanou v odst. I tohoto Článku převodem na účet
Dodavatele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to na základě Dodavatelem vystavené Ihktuiy. Splatnost
faktury je 3 pracovní dny od uskutečnění vystoupení.
3. V Odměně sjednané v odst I tohoto Článku je zahrnuto ozvučení Vystoupení a cestovní výlohy
Výkonných umělců. Dodavatelje plátcem DPH.

Vl. AUTORSKÁ A iÁ PRÁVA
1. Dodavatel prohlašuje a ručí za toto prohlášení, že je oprávněn k uzavření této smlouvy v uvedeném
rozsahu a formě. Dodavatel dále prohlašuje, že Výkonní umělci mají právo ve smyslu předmětu
Smlouvy veřejně provozovat autorská díla, která budou v rámci jejich vystoupení interpretována.

VIL OSTATNÍ PRÁVA A POVINNOSTI
I. Objednatel se zavazuje na své náklady zajistit aby místo pro vystoupení Výkonných umělců včetně
případné zkoušky odpovídalo bezpečnostním a hygienickým předpisům. Dále je objednatel povinen
zajistit:
- zastřešené pódium o velikosti min. 6x3 m
- vhodnou a čistou šatnu/zázemí WO 6 osob
- zajištěni parkovacího místa V bezprostřední blízkosti místa vystoupení
- občerstvení pro 6 osob v rozsahu: 12x 0,51 neperlivé balené vody, studené mísy (zeleninové saláty,
sýry, uzeniny, olivy apod.) nebo tepléjídlo, teplé nápoje (káva, čaj), čerstvé pečivo
- ubytování se snídaní pro 7 osob (3x dvojlŮžkový a lx jednolůžkový pokoj s oddělenými
nemanželskými postelemi)
2. Objednatel se zavazuje k řádnému ohlášení pořádané akce a uhrazení autoiikých i jiných poplatků v
předepsané výši. Za tímto účelem je Dodavatel povInen doručit Objednateli repertoárový list.

VIII. DOBA UZAVŘENI SMLOUVY. UKONČENÍ SMLOUVY.
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dnejejího podpisu oběma smluvními stranami do
splnění závazků v ní uvedených.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že Objednatel je oprávněn tuto smlouvu zrušit zaplacením
odstupného. V takovém případě se tato smlouva zruší «1 doby svého uzavření, a to ve chvíli, kdy
Objednatel oznámí Dodavateli, že tohoto práva využívá a určené odstupné uhradí. Odstupné
představuje: v čase více než 15 dnů před dnem konání koncertu sumu 50% z výše fixní části Odměny
dle článku V bod I. této smlouvy a v čase kratším než 15 dnů přecI dnem koncertu sumu odpovídající
90% z výše fixní části Odměny.
3. V případě nekonání se koncertu z důvodu vyšší moci se Dodavatel zavazuje dohodnout se
5 Objednatelem na náhradním termínu koncertu.
4. Smluvní strany se dohodly, že v případě, žejddna smluvní strana podstatným způsobem poruší svou

povinnost dle této smlouvy, toto porušení neodstraní ani v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté

druhou smluvní stranou a toto porušení není způsobeno okolnostmi vylučujícími zodpovědnost, druhá

smluvní stranaje oprávněna od této smlouvy odstoupit, přičemž získává nárok na náhradu škody, která

byla porušením této povinnosti způsobena.
5. Jestliže se stalo plnění Dodavatele po uzavření této smlouvy nemožným, povinnost Dodavatele

zanikne, přičemž je povinna nahradit Objednateli vzniklou Škodu dle této smlouvy jen v případě, že

nemožnost plnění byla způsobena zaviněným porušením jeho povinnosti. Každá ze smluvních stran je

povinna bez zbytečného odkladu po tom, co se dozví o skutečnosti, která činí plnění nemožným.

oznámit to druhé straně; jinak zodpovídá za škddu, která vznikne druhé smluvní straně tím, že nebyla

včas O nemožnosti informována.
6. Smluvní strany se dohodly, že obsah smlouvy budou považovat za důvěrný, stejně jako všechny

informace, se kterými se obeznámí smluvní strany v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy.

Smluvní strany nejsou oprávněny obeznámit s nimi třetí osoby s výjimkou povinností stanovených

platnými právními předpisy, resp. povinností vyplývajících Objednateli ze smluv s třetími osobami

týkajících se programu stejně jako poskytování informací jeho dceřiným společnostem, mateřským

společnostem, přidruženým společnostem nebo poradcům, zavázaným zachovávat důvěrnost v tomto

mzsahu.





Ix. zÁvÉaČtiÁ USTANOVENÍ
I . Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními annami.2. Změny Smlouvy mohou být pmvedeny pouze po dohodě smluvních stran písemně. očíslovanýmidodatky, podepsanými zástupci obou smluvních stran.
3. Právní vztahy mezi účastníky se řídí obecně závaznými právními předpisy. V případě sporu sesmluvní strany pokusí řešit věc smírnou cestou.
4. Smlouvaje vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží pojednom stejnopisu.
5. Strany této smlouvy prohlašují, že obsah této Smlouvy vyjadřuje jejich vážnou a svobodnou vůli,což potvrzují vlastnornčními podpisy.

V Novém Městě na Moravě dne V Praze dne I 1.11.2018
Nc,vrď:t‘-A ;• !t. :

l%kfi(i:f:; ; .:t_:tt.J1

Objednatel

ŠLéP3fliS Xtsbitkové
K‘iitrj PraJ.,cu.r.

Natiivách fl. !4iů3ť -a
)Čo:152SO9t rC...‘...

feI:+4207fl

Dodavatel





(riiý list Tomáš I(oč:ko 8. RCiFSTR

de Kračún, ide

Hej, Koleda!

Šatlava

Ba rbucha

Do Návu

Tanečnica

Co zpíval Josef

Severská

Svatojan

Srbská

Povidali, že sem umreu

Na vrch Lopeníka

Den přeslavný

Ondrašku 5 Juraškem

Zbojnický zvrtek

Godula

Kristus pán se narodil

T. Kočko/T. Kočko

T. Kočko/T.Kočko

T.Kočko/T.Kočko

T. Kočko/T. Kočko

T. Kočko/T. Kočko

T.Kočko/T.Kočko

lidová — úpr. T. Kočko

T. Kočko/T. Kočko

T. Kočko/T. Kočko

lidová — úpr. T. Kočko

lidová—úpr.T. Kočko

lidová — úpr. T. Kočko

lidová — úpr. T. Kočko

lidová — úpr. T. Kočko

T. Kočko/T. Kočko

lidová — úpr. T. Kočko

lidová — úpr. T. Kočko




