
SMLOUVA O EDITOV ÁNÍ INFORMAČNÍHO LISTU ČERNOŠICE 

uzavřená mezi smluvními stranami: 

1. Město Černošice 
sídlo: Riegrova 1209, 252 28 Černošice 
IČ: 00241121 
zastoupené Mgr. Filipem Kořínkem, starostou 

(d ále jen "Město") 

a 

2. Mgr. Dana Jakešová 
fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku 
síd lo Černošice 
IČ: 49130862 

(dále jen "Dodavatelka") 

uzavírají podle§ 2586 až 2619 a d l e§ 2631 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdější předpisů, tuto smlouvu : 

Čl. I 
Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je zajištění editování Informačního listu Černošice v souladu 
s "Pravidly pro vydávání Informačního listu Černošice" (schválenými zastupitels tvem města 
Černošice, které jsou nedílnou součástí této smlouvy), zákonem č. 46/2000 Sb., o právech a 
povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový 
zákon), ve znění pozdějších předpisů . 

Čl. II 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je poskytování odborné činnosti při vydávání Informačního 

Jistu Černošice (dále jen ,,IL") v souladu s živnostenským oprávněním Dodavatelky, a to 
v rozsahu maximálně 32 stran měsíčně. 

2. Jedná se zejména o následující činnosti: 

a) Zajištěn í administrace inzerce v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami 
inzerce v In formačním Jistu Černošice . 

b) Zajiš tění náplně rubrik včetně příspěvků občanů a prostoru pro politickou 
polemiku v souladu s koncepcí obsahu a "Pravidly pro vydávání Informačního 
listu Černošice" s výjimkou rubrik "z radnice" a "kultura" (tj. kulturní a jiné akce 
města). 
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c) Koordinace zpracování předlohy lL a její včasné předání grafikovi (v případě 
poskytnutí řádné součinnosti ze strany Města). Do tisku časopis odesílá grafik na 
pokyn Dodavatelky. 

d) Zajištění obsahové shody zveřejněných příspěvků a jejich předloh .. 
e) Zajištění plnění nápravných opatření, které navrhne Redakční rada. 

Čl. III. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Město se zavazuje, že poskytne Dodavatelce veškeré potřebné údaje a součinnost pro 
plnění předmětu smlouvy, dále po dobu trvání smlouvy bezúplatně také mobilní telefon 
Nokia 1600, s výrobním číslem 354527015103694, v evidenci veden s inventárním číslem 
MUCEH0004N48 a evidenčním číslem 108/78, za cenu 1Kč s tarifem OPTIMUM PROFI. 

2. Kontaktní osobou za Město je: 
3. Kontaktní osobou za Město ve věci inzerce je referentka odboru kultury -

3. Město se zavazuje zajistit, aby náplň rubrik "z radnice" a "kultura" (tj. kulturních a 
jiných akcí Města) byla Dodavatelce v potřebném rozsahu dodána do uzávěrky daného 
čísla lL. Kontaktní osobou za Město ve věci zajištění rubrik "z radnice" a "kultura" je: 

4. Dodavatelka se zavazuje postupovat při realizaci této smlouvy s odbornou péčí, 

v souladu s odbornou specializací a dle pravidel pro vydávání Informačního listu 
Černošice. 

5. Dodavatelka prohlašuje, že pro vykonávání činností potřebných pro naplnění předmětu 
smlouvy má příslušné živnostenské oprávnění. 

Čl. IV 
Doba trvání smlouvy 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 
2. Účinnost této smlouvy skončí: 

a) Dohodou smluvních stran. 
b) Písemnou výpovědí kterékoliv ze smluvních stran s výpovědní lhůtou dva 

měsíce, která počíná plynout prvním dnem následujícího měsíce po doručení 
druhé smluvní straně. Výpověď musí být zaslána na adresu uvedenou v záhlaví 
této smlouvy. 

Čl. v 
Odměna, náklady, podmínky placení 

1. Za plnění podle této smlouvy náleží Dodavatelce odměna ve výši 17 000 Kč měsíčně vč. 

DPH, kterou bude Město zasílat na účet Dodavatelky uvedený na faktuře zaslané 
Dodavatelkou nejpozději do 15. dne každého měsíce po dobu účinnosti této smlouvy. 

2. Odměna dle předchozího odstavce zahrnuje běžné náklady Dodavatelky, které ji 
vzniknou v souvislosti s plněním této smlouvy (čl.II. této smlouvy). 
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3. Víceprací se rozumí: 
a) Činnost uvedená včl. II. odst.2 této smlouvy v rozsahu nad dohodnutý rozsah 

plnění (tj. nad 32 stran). 
b) Činnost dle čl.II. odst.2 této smlouvy prováděná po termínu uzávěrky lL, 

pokud Město nedodá podklady pro IL anebo neavizuje jejich dodání 
v pozdějším termínu 

Za vícepráce náleží Dodavatelce odměna ve výši 400 Kč/hod vč. DPH. 

Čl. VI 
Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich 
zveřejnění. 

2. Právní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem a 
dalšími právními předpisy. 

3. Změny této smlouvy lze učinit výhradně formou písemného dodatku k této smlouvě. 
4. Město Černošice ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou 
Města Černošice na její 108. schůzi konané dne 27.1.2014 (usnesení č. R/108/22/2014) tak, 
jak to vyžaduje § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto jeho právního úkonu. 

S. Dodavatelka bere na vědomí, že Město pro realizaci svých bezhotovostních plateb může 
používat transparentní příjmový a výdajový bankovní účet a v této souvislosti 
Dodavatelka uděluje souhlas se zveřejněním názvu svého účtu; Dodavatelka souhlasí se 
zveřejněním elektronického obrazu této smlouvy na webových stránkách města. 

6. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž 

Dodavatelka obdrží jedno vyhotovení a Město obdrží dvě vyhotovení. 

V ev V • ' J d ~ 'L ·'l\JI\"\ ernOSICIC 1 ne ... . .... . 

TkML~( 
............................... /. ................ . 

Město Černošice 
Mgr. Filip Kořínek 

V Černošicích dne.# .!... J/tf 
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