
Dohoda o propagaci a reklamn spolupráci

uzavřená n e uvedeného dne, m s ce a roku v I lustopečch podle 1746 odst. 2 zák. č. 89/20 12 Sb.,
občansk zákon k mezi smluvn mi stranami:

I. M sto Hustopeče
se s dlem Dukelské nám. 2/2, 693 J 7 Hustopeče
zapsané v registru ekonomick ch subjektů CSU v Brné
IC 00283193 DIC 00283193
jednaj c PaedDr. l-lunou Potm ilovou. starostkou
dále jen ..ohjednatel

11. AGROTEC .s.
se s dlem l3rn riská 74, Hustopeče 693 01
IC: 00544957 DIC: CZ00544957
zapsaná v Obchodn m rejstř ku vedeném Krajsk m soudem v Brn pod sp. zn. B 138
jednaj c ing. Martinem Radou, předsedou představenstva z pov řen představenstva
dále jen ..poskytovatel.

Předm t smlouvy

I. čelem této smlouvy je upravit práva a poviniiosti smluvn ch stmn. vypl vaj c ze závazku
Poskytovatele zajistit reklamn činnost pro Objednatele v dob platnosti této smlouvy na spo tovn
akci XV. Arotec Petronas Syntium RaIIy 2019. kterou poskytovatel pořádá v k. ú. l-Iustopeče u
Brna a dal ch k. 6. od 13.06.2019 do 15.06.2019 a ze závazku Objednatele za tuto činnost
Poskytovateli způsobem stanoven m v této smlouv zaplatit a při organizaci propagace a reklamn
činnosti spolupracovat.
2. Objednatel a poskytovatel se dohodli, e reklamn a propagačn činnost Poskytovatele bude
provedena v tomto rozsahu:

a) Mediáln pln n :
prom tán loga objednatele na videost n závodů a prezentačn st n pro zpravodajská média b hem

závodu a uvád n v tiskov ch a wehov ch médi ch v souvislosti s akc

b) Propagačn materiály:
um st n loga objednatele na billboardech u napojen na D2
um st n bannerů s logem objednatele v m st konán závodů na exponovan ch m stech
um st n loga objednatele v katalogu závodů, na plakátech a v programech

c) Wehová prezentace:
um st n loga objednatele na stránce sponzoru na www.agrotecrally.cz

cl ) Ostatn pln n :

- poskytnut 5 ks voln ch vstupenek na závody
účast na setkán pirtnerů s občerstven m

- účast na setkán sportovcu a čestn ch hostů.



II.
Od nič na

I. Objednatel se zavazuje poskytnout Poskytovateli za propagaci a reklamn činnost uvedenou v Č . I

této dohody odm nu ve v i:

bez DPI-I 50.000,- Kč

DPi-l 21% 10.500,- Kč
vč. DPI-I 60.500,- Kč
slovy: edesát tis c p t set korun česk ch.

2. I-uto částku uhrad objednatel na účet poskytovatele č. 920565 1/0100 vedená u Komerčn banky

as. pod VS 00283 193 do 10.04.2019.
3. V odm n je zahrnuta úhrada ve ker ch nákladu. které Poskytovatel nutn nebo účeln vynalo il k

v konu reklamn a propagačn činnosti pocite této smlouvy.

III.
Povinnosti smluvn stran

I. Poskytovatel se zavazuje vykonávat reklamn a propagačn činnost podle s ch nejlep ch

schopnost a v souladu s oprávnén mi zújniy Objednatele. o kter ch Poskytovatel v nebo by m l

v d t.
2. Poskytovatel je povinen předem upozornit Objednatele na v echny okolnosti, které by mohly m t

vliv na řádn v kon reklamn činnosti.
3. Objednatel je povinen upozor ovat Poskytovatele na v echny okolnosti, které jsou podstatné pro

řádn v kon reklamn činnosti a za t m účelem mu sd lovat ve keré potřebné informace, t kuj ci se

Objednatele a předm tu jeho činnosti, která je propagována.

4. Objednatel se zavazuje předávat Poskytovateli ve keré intbrmace a podklady nezbytné k pln n této

smlouvy, a to ve lhůtách stanoven ch mezi smluvn mi stranami, v dy v ak nejmén s takov m

předstihem, kter umo n Poskyovateli včasné spln n závazků stanoven ch v této smlouv . Př padné

ostatn podklady pro reklamn prezentaci Obj ednatele se zavazuje Obj ednatel dodat Poskytovateli

v dy nejpozd ji do p ti cinů před zahájen m reklamn akce.

5. Podoba gra1ckého zpracován , ztvárn n a barevného vyveden jednotliv ch reklamn ch materiálů

slou c ch ve smyslu ustanoven Č l. I této smlouvy k propagaci v robků a společnosti Objednatele na

plochách a m stech vyhrazen ch reklam , jsou smluvn strany povinny řádn a včas projednat.

Definitivn podoba proveden reklamn ch materiálů podléhá odsouhlasen Objednatelem.

Iv.
oba t vú n (iOhO(iy

Tato dohoda se uzav rá s platnost a účinnost ode cIne jej ho podpisu ob ma smluvn mi stranami.

2. Kterákoliv ze smluvn ch stran je oprávn na odstoupit od této dohody v př pad , kdy druhá smluvn

strana i ps p semné upozorn ni opakované poru ila ujednán této smlouvy.

3. Odstoupen m od dohody se tato dohoda ru s účinky ke dn , kdy bylo oznámen o zru en smlouvy

doručeno d rubé smluvn stran .

V.
Ziivčrečna ujednán

a vztahy mezi Objednatelem a Poskytovatelem v této dohod v slovné neupravené se přim řen

podi ustanoven zák. č. 89(2012 Sb., občansk zákon k, ve zn n pozd j ch přcdpisů.

2. Tato dohoda je v\hotovcna ve dvou stejnopisech, maj c ch povahu originálu. z nich ka dá ze

smluvn ch stran obdr po jednom.
3. Smluvn strany potvrzuj autentičnost této dohody a prohla uj . e si j i přečetly, s juj m obsahem



souhlasí, že tuto dohoda byla scpsna na ztkladě pravdivých údajů aje projevem jcjich svobodné vůle,

což Stvrzuji svým podpisem.

V Hustopečích, 18.03.2019

Musto HLsopeče
DukIO«- t

I 69317 H
Cg OO 29

obj cdnatcl

Doložka k listině (lic 41 zúkoiia č.128/200() h., o obcích,
VC ZflČflÍ1)OZ(lčšíCII P‘

Město Hustopeče ve smyslu ustanovení 41 zťkona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

předpisů. potvrzuje, že u pr[vních jedntní obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města

l—lustopeče veškeré zúkoncm, či .jinýrni obecné závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve

Formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto

právního jednání.

V I lustopečích dne I 8.03.2019 Í \‘ťsto
Dukkk

69.i 17 H
Č: OO

PaedDr. l-lana Potměši lová
starostka

V Hustopečích, 22.03.20 19

AGROTEC ‚

Brnn -a 74

69 01 Histopec
Cg O9I

DIC CZU)I49J7

psky[ovatel
ĺ Inn. MartIn Rada

Předsecia představensfv
Z pověřcni před5nvenst\/n


