
Smlouva o dílo č. 001

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský Zákoník

Smluvní strany:

Městské muzeum a galerie Břeclav, příspěvková organizace
Se sídlem: Dukelských hrdinů 2747/4A, 690 02 Břeclav
zastoupená: Ing. Petrem Dlouhým, ředitelem
IČ: 60680920

(dále jako Objednatel),

a

oHŇOSTRoJE servis s. r. 0.
se Sídlem:
zastoupená: Milošem Krkavcem, jednatelem
IČ: 02219328
(dále jako Zhotovitel),

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto

snılouvu 0 dílo:

I.
Předmět smlouvy

Předmětem této Smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností vyplývajících Z provedení
Ohňostroje Zhotovitelem při Oslavách příchodu roku 2019 v místě Objednatele.

II.
Práva a povinnosti zhotovitele

Zhotovitel Se zavazuje k provedení kombinovaného Ohňostroje s hudebním doprovodem
v délce do 10 minut dne l. l. 2019 v 17:00 hodin ve městě Břeclavi, Kuffnerovo nábřeží (areál
bývalého cukrovaru). Na Ohňostroj bude použito cca 60 různých druhů pyrotechnických
efektů jdoucích po Sobě, rovné i vějířovité efekty baterií výmetnic v průměrech 25-125 mm.

Ohňostroj bude koncipován tak, aby jednotlive' efekty byly Za Sebou vhodně Odpalovány tak,
aby ohňostroj měl dynamický a gradující průběh. Ohňostroj bude Synchronizován S hudebním
doprovodem.



Zhotovitel se Zavazuje provést ohňostroj Za dodržení platných bezpečnostních předpisů
(Zejména Zákon č. 61/1988 Sb., v platném Znění, vyhlášky CBU č. 72/1988 Sb. a Zákona č.
206/2015 Sb., O pyrotechnice, v platném Znění).

Zhotovitel Zajistí dle platného Zákona ohlášení ohňostroje místně příslušnému městskému
úřadu a hasičskému Sboru kraje, dále městské polici a územnímu odboru policie CR.

Zhotovitel bude po celou dobu akce hlídat Odpaliště a vytyčený bezpečnostní prostor,
následně provede dohledávku a úklid celého prostoru a ekologickou likvidaci odpadu
Z ohňostroje.

III.
Práva a povinnosti objednatele

Objednatel je povinen Zaplatit Zhotoviteli cenu Za řádné provedení ohňostroje ve Smyslu čl. Il.
této Smlouvy ve výši 100.000 Kč do 15 dnů Od vystavení faktury Zhotovitelem. Tato faktura
bude vystavena po provedení ohňostroje. Uvedená cena je konečná.

Objednatel zajistí, dle typu vybraného ohňostroje, potřebnou velikost bezpečnostního prostoru
a Zajistí Ozvučení ohňostroje Zvukovou aparaturou.

IV.
Sankce

V případě, že Zaviněním Zhotovitele nedojde k provedení Objednaného Ohňostroje v rozsahu,
nebo kvalitě Stanovené touto smlouvou (místo Odpalu, termín, délka trvání), nebo nedojde
k úklidu Odpaliště, Si Strany Sjednávají smluvní pokutu ve výši 15% Z ceny Stanovené dle čl.
Ill. této Smlouvy Za každé jednotlivé porušení. Objednatel je oprávněn Započíst smluvní
pokuty oproti ceně Za provedení díla.

V případě, že Zhotovitel nepřijede na místo Odpalu a Ohňostroj nebude proveden, je povinen
Zaplatit Objednateli Smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč Za vynaložené náklady s přípravou
akce.

V případě, že Objednatel Zruší akci 2 dny před uskutečněním, je povinen Zaplatit Zhotoviteli
Smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč Za vynaložené náklady s přípravou akce.

V.
Závěrečná ustanovení

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu Oběma smluvními Stranami.

Smluvní strany prohlašují, že došlo ke vzájemné dohodě O celém obsahu této Smlouvy.

Práva a povinnosti touto Smlouvou výslovně neupravená Se řídí příslušnými ustanoveními
Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský Zákoník, ve Znění pozdějších předpisů.



V případě neplatnosti některého ustanovení této Smlouvy nebo v případě, že Se některé
ustanovení této Smlouvy Stane neplatným později, nemá tato Skutečnost vliv na platnost této
Smlouvy jako celku.

Tato Smlouva dohoda Se vyhotovuje ve 2 Stejnopisech, Z nichž každá Smluvní Strana obdrží po
jednom vyhotovení.

Strany této prohlašují, že tuto Smlouvu uzavřely svobodně a vážně a pokládají ji Za určitou a
Srozumítelnou, že S jejím Zněním souhlasí, což Stvrzují Svými podpisy.
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