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ODBOR KRIZOVEHO RIZENI

Číslo jednací: MMHK/1 431961201 6

SMLOUVA
2016/1667

Smluvní strany:

Statutární město Hradec Králové
sídlo: Československé armády 408, Hradec Králové, 502 00
Zastoupené: vedoucím odboru krizového řízení magistrátu města JUDr. Milošem Křížem
ıčz 00268810
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Hradec Králové
číslo účtu: 19-426 511/0100
/dále jen dodavatel/

Festivalpark Production s.r.o.
sídlo: Marty Krásové 923/9 19600 Praha
zasfupviiciı_
IČ: 25285131
bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.
číslo účtu:_
/dále jen organizátor/

uzavírají

na základě žádosti organizátora ze dne 2. 8. 2016 smlouvu kzajištění asistence členů Sboru
dobrovolných hasičů Statutárního města Hradec Králové /dále jen JSDH města HK/ kzabezpečení
požární ochrany na akci s účastí většího počtu osob.

I. Předmět smlouvy

Předmětem této Smlouvy je Zajištění účasti - požární asistence členů JSDH města HK na akci ,,HlP HOP
KEMP 2016“ konanou na letišti V Hradci Králové dnech 17. až 21. 8. 2016.
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ll. Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění dohledu nad dodržováním předpisů o požární ochraně v souladu s § 13

odst. 2/ zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a v případě požáru i

dalších nutných opatření vyplývajících Z daného Zákona členy JSDH města HK na výše uvedenou akci.

Ill. Rozsah plnění

Požární asistence bude provedena od dne 17. 8. 2016 V čase od 17,00 hod. do dne 21. 8. 2016 do

10,00 hod., tj. v rozsahu celkem 92 hodiny. Zúčastní se jí 8 členů JSDH města HK vjedné směně

S nezbytně nutnou požární technikou /1 cisternové požární stříkačka a veliteiský automobil, dopravní

automobil/_

Požární asistence na tuto akci bude zajišťována vsouladu se zpracovanou ,,Zprávou o zajištění

podmínek požární bezpečností" uvedenou v příloze této smlouvy.

Úkolem členů požární asistenční hlídky je prvotní zásah u vzniklého požáru. Vpřípadě většího

rozsahu požáru je její povinností také oznámení požáru a žádost o pomoc Hasičského záchranného

sboru Královéhradeckého kraje.

Vpřípadě Zranění návštěvníků a dalších účastníků je zajištění zdravotní pomoci vkompetencl -

Zdravotní služby, kterou musí Zajistit organizátor. Vtakovém případě se požární hlídka musí podřídit i

požadavkům Zdravotní služby.

IV. Cena požární asistence a její úhrada

Smluvní cena požární asistence se stanovuje jako součet nákladů na asistenční službu a dohodnutou

finanční odměnou pro zúčastněné členy JSDH města HK.

Náklady na asistenční službu jsou dle platného ceníku služeb poskytovaných JSDH města HK

schváleného usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2007/869 ze dne 7.8.2007, který je

přílohou této smlouvy, stanoveny na 27.136,- Kč bez DPH. DPH činí 21%.

Finanční odměna pro zúčastněné členy JSDH města HK včetně provedené přípravy kzajištěni

požární asistence byla stanovena dohodou na 73.600,- Kč bez DPH. DPH činí 21%.

Náklady za dovoz vody jsou dle platného ceníku služeb poskytovaných JSDH města HK schváleného

usnesením Rady města Hradec Králové RMl200?I869 ze dne 7.8.2007, stanoveny dle skutečné

ujetých kilometrů a motohodin za dovoz vody včetně DPH.

Organizátor se zavazuje uhradit cenu požární asistence ve výši 100.736,- Kč bez DPH, cena

s DPH činí 121.891,- Kč nejpozději 48 hodin před započetím akce. a to na základě vystavené

Zálohové faktury. Dále se organizátor zavazuje uhradit skutečnou cenu nákladů za dovoz vody

S DPH. Tato cena bude dodavatelem vyčíslena až po skončení akce a organizátor se ji zavazuje

uhradit na základě dodavatelem vystavené Zúčtovací faktury. Splatnost této faktury je 14 dnů po

předložení faktury dodavatelem.

Úhrada nákladů za zajištění případných dalších nepředvidaných prací spojených S prováděním

asistence požární ochrany bude řešena po vzájemné dohodě dodatkem k této smlouvě.
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V. Další ujednání

Organizátor je povinen po ukončení akce potvrdit veliteli preventivní požární hlídky tiskopis „Záznam o
kontrole podmínek požární bezpečnosti", na kterém je uveden čas ukončení akce a jmenný Seznam
zúčastněných členů JSDH města HK.

Vl. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním pečlivě přečetly a souhlasí
S jejich obsahem a na důkaz toho připojuji své podpisy.

3. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, Z nichž každá Ze smluvních stran dostane dva
Výtisky. Tato čtyři vyhotovení mají platnost prvopisu smlouvy.

4. Smluvní strany prohlašují, že alespoň jedno vyhotovení dokumentů označených jako příloha smlouvy
mají ke dni podpisu smlouvy k dispozici.

ng -08- 2015
U9 -08- 2016

V Hradci Králové dne V Hradci Královédne

Příloha: Zpráva o Zajištění podmínek požární bezpečnosti
Ceník služeb poskytovaných JSDH města Hradec Králové
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