
Smlouva o spolupráci

uzavřená dle * 1746 odst. 2 zákona Č. 8912012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, níže
uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

AGROTEC a.s.
se sídlem: Brněnská 74,693 01 Hustopeče
zastoupená: Ing. Martinem Radou, předsedou představenstva, z pověření

Číslo účtu:
iČ:
DIČ: CZ00544957
registrace: v Obchodním rejstříku vedeném KS v Brně — spin. B/138
(dále jen AGROTEC)
a
Město Hustopeče
se sídlem: Dukelské nám. 2t2, Hustopeče 693 01
zastoupená ovou, starostkou
číslo účtu:
IČ:
DIČ: CZ00283 193
(dále jen Město Hustopeče)

Preambule

Město Hustopeče a AGROTEC deklarují zájem na vzájemnou spolupráci v oblasti propagace,
kultury, sportu a rozvoje Města Hustopeče. AGROTEC jako významný zaměstnavatel se
sídleni na území Města Hustopeče má zájem o získání statutu partnera města IIustopeče.

Článek I
Předmět smlouvy

1.1. Město Hustopeče je každým rokem pořadatelem celé řady kulturních, sportovních a
společenských podniků a touto smlouvou se zavazuje propagovat v rámci těchto podniků
AOROTIŠC jako hlavního partnera Města Hustopeče a AGROTEC se zavazuje hradit za tuto
činnost úplatu.
Propagací se rozumí zitjména uvedení obchodního názvu AGROTIZC na doprovodných
materiálech, umožnění umístit reklamní poutače bezplatného využití veřejných ploch za
účelem prezentace produktového portlblia společnosti AGROTIŠC na místech a v rozsahu (cca
250 m2) odpovídajících významu hlavního partnera Města Hustopeče.
1.2. Město Hustopeče se zavazuje vždy do 15.1. daného kalendářního roku předložit písemný
dodatek smlouvy, obsahující návrh seznamu podporovaných akcí na daný kalendářní rok a
způsob použití financí z úplaty dle této smlouvy. Spolu s tímto písemným dodatkem smlouvy
doloží skutečnou alokaci plnění za předcházející rok. Způsob využití veřejného prostranství
bude dohodnut vždy individuálně na každou akci.
2.4. AGROTIŠC obdrží v každém roce trvání této smlouvy od Města Hustopeče na dané akce
VIP vstupenky v počtu 6 ks na každou akci a dvě parkovací přenosné roční karty pro osobní
vozidla.



Č lánek 2
Uplata za poskytnut slu eb

2.1. Strany smluvily za poskytován v e ueden ch slu eb úpkitu ve v i 300.000.- Kč (slovy:
tři sta tis c korun česk ch) za ka d kalendářn rok trván platnosti smlouvy.
2.2. Upluta bude hrazenu ve prosp ch v e u vedeného účtu M sta l-lustopcče v term nu v dy
do 3 I .3. daného kalendářn ho roku.
2.3. K úplat hude připočteno DPI I ve v i dle platn ch předpisů.

Č lánek 3
Dal l)ráva a povinnosti st an

3.1. AGROTLC .ie oprávn n po dobu trván této smlouvy pou vat slogan I-trd partfler M sta
I-lustopeče
3.2. M sto I-lustopeče se zavazuje podporovat akce pořádané AGROTEC na územ m sta,
zejména pak Rally Hustopeče a předvánočn oháostroj, a to zejména umo n n m záboru
veřejného prostranstv , v př pad rally pak i umo n n m konán rully v katastru M sta
Hustopeče.
3.3. M sto Hustopeče se zavazuje vyu vat slu eb AGROTEC, které AGROTEC poskytuje
jako svůj předm t podnikán , zejména se jedná o slu by motoristům. AGROTEC poskytne
M stu l-lustopcče na tyto slu by slevu v nejvy kategorii slev pro danou skupinu slu eb tzv.
VIP slevu.

Č lánek 4
Tiván smlouvy

4.1. Tato smlouvu je uzav rána na dobu p ti let od I .1 .2019 clo 31 .12.2023 včetn . Přeci
uplynut m tohoto obdob se strany zavazuj jednat o př padné dal smlouvú podobného obsahu.
Strany se zavazuj dohodnout v dy clo 3 I .1 . daného kalendářn ho roku, jak hudou vyu ity
1]nance z úplaty dle této smlouvy a spolu s dohodou na dal rok v dy i dolo it skutečnou
alokaci pln n za předcházej c rok.
AGROTEC si vyhrazuje l)rávO v př pad nesouhlasu s plánovanou nebo skutečnou alokac
úplaty za minul kalendářn rok oproti schválené, platnost této smlouvy předčasn ukončit
v pov d s okam itou platnost , a to v lhůt do 15.2. daného kalendářn ho roku.
4.2. Předčasné ukončen je mo né z důvodu hrubého poru ován povinnost n kterou ze stran
smlouvy. V takovém př pad je kterákoli ze stran, která smluvn povinnosti neporu uje,
smlouvu vypov d t s okam itou platnost 1)0 předchoz v zv druhé strun k llápravč stavu a
marném uplynut lhůty třiceti dnů k náprav závadného stavu.
4.3. Za hrubé poru en smluvn ch povinnost je pova ováno neposkytnut sjednaného
reklamn ho prostoru či slu eb dle článku I této smlouvy nebo nezaplacen sjednané úplaty dle
článku 2 ve lhůt 30 dn po sjednaném datu splatnosti.
4.4. Tato smlouva nebrán stranám se v př pad zv eného pln n za strany M sta dohodnout
na dal podpoře konkrétn akce samostatn m smluvn m ujednán m.

Č lánek 5
Společná a záv rečná ustanoven .

5.1. Smlouva nab vá platiosti cInem podpisu obou smluvn ch strun a účinnosti jej m vlo en m
do registru smluv, kterou zajist M sto Hustopeče.

I



5.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze na základě dohody, lbrmou vzestupně čislovanych
oboustranně podepsaných dodatků, pod sankcí neplatnosti.
5.3. Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom.
Každý stejnopis má platnost originálu.
5.4. Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této smlouvy.
se řídí právní řádem Ceské republiky. Strany smlouvy se dohodly, že veškeré spoty mezi sebou

budou řešit nejdříve dohodou. Nedojde-Ii k dohoclě,je bude jejich spor řešit obecný soud Ceské

republiky.
5.6. Tato smlouva je úplným ujednáním o předmětu smlouvy a všech náležitostech mezi

stranami, které strany měly a chtěly ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této

smlouvy. Strany vylučují, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy či jejích dodatků

vznikala jakákoliv práva a povinnosti z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či

zvyklostí obecně či v oboru zachovávaných.
5.7. V případě, že se v budoucnu ukáže, nebo v důsledku vývoje právní úpravy stane, některé z
ustanovení neplatným, neúčinným, nevymahatelným či zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv

této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle 576 NOZ. Strany se současně
zavazuji v takovém případě bezodkladně doplnit takové ustanovení co do jeho původně

zamýšleného významu dodatkem.
5.8. Strany výslovně stvrzují svým podpisem, že tato smlouva včetně všech jejích podmínek je

úplným vyjádřením jejich vůle, je výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost

ovlivnit obsah podmínek této smlouvy a že s ním zcela souhlasí.

V l-lustopcčích dne 02.0 I .20 19

{Mesto Hu

o1HutoPecr

CZOO19

Ing. PaedDr. llana Pot
předseda představenstva starostka
z pověření představenstva AGR()TEC a.s.

Doložka k listině dle 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů

Město Hustopeče ve smyslu ustanovení 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly

splněny ze strany města Hustopeče veškeré zákonem, či jinými obecně závaznými právními
predpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení,
které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání. Tuto dohodu schválila rada města

Hustopeče dne 18.12.2018.
sto H

V Ilustopcčich dnL 0201 2019

Paed Dr. I-lana
starostka
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