
SMLoUvA o zAJIŠTĚNI PRODUKCE

uzavřená v Son/adu S § 1746 OdSt. 2 zákona č. 89/2012 Sb., „Občanského zákoníku “ mezi Smluvnímí Stranamı'

I.
Smluvní Strany

Jméno, příjmení/název: Město Bílina - Kulturní centrum Bílina, Organizační Složka města Bílina

Sídlo: Břežánská 50/4, 418 031 Bílina (umístění Organizační Složky Želivského 54/7, 418 01

Bílina), jednající Martinou Tuháčkovou, Vedoucí organizační Složky na základě zmocnění 3.3.2016
IČ: 00266230
DIČ:
(dále jen jako „objednatel“)

Zastoupená: Martinou Tuháčkou, Vedoucí organiční Složky

Jméno, příjmení/název: Jan Jílek - JF SHOW
Sídlo: Kyselovská 252/71, 783 01 Olomouc
IČ: 71907882
DIČ:
Bank. Spojení:
Číslo účtu:
(dále jen jako „poskytovate1“)
Zastoupená: Jan Jílek

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o Zajištění produkce (dále jen „Smlouva“)

II.
Předmět Smlouvy

Předmětem této Smlouvy je Závazek poskytovatele provést řádně, včas a na objednatelem určeném
místě produkci „JF TRIPLE SHOW“ a závazek objednatele zaplatit Za produkci Sjednanou odměnu,
která je Sjednána v čl. III. této Smlouvy.

Programová nabídka je Specifikována v příloze č. 1 „ZAKÁZKOVÝ LIST“ a v příloze č. 2
„HARMONOGRAM SHOW“ která je nedílnou Součástí této Smlouvy.

III.
Odměna Za uskutečnění produkce a Způsob úhrady

Objednatel uhradí za produkci poskytovateli smluvní odměnu ve výši 78.000 Kč bez DPH. Odměna
za produkci specifikovanou v příloze č. 1 bude Objednatelem uhrazena následujícím postupem:

a) Po skončení akce poskytovatel předá fakturu - daňový doklad objednavateli se Splatností 14 dní
ode dne konání akce.
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V případě prodlení objednatele S úhradou faktury je poskytovatel oprávněn vymáhat plnění Spolu Se
Smluvní pokutou ve výši 0,1 % Z dlužné částky Za každý den prodlení. Smluvní Strany Se dohodly, že
datum SplatnoSti Znamená datum připsání platby na účet poskytovatele.

IV.
Práva a povinnosti Smluvních Stran

Poskytovatel Se dostaví na místo Sjednané produkce vdostatečném předstihu před Zahájením
produkce tak, aby Stihl připravit a Začít produkci v dohodnutém čase. Poskytovatel a jím Zajištění
případní další účinkující provedou produkci na patřičné úrovni, dle vlastního tvůrčího postupu a
programového uspořádání.
Poskytovatel prohlašuje, Že v době uzavírání této Smlouvy nemá jiné smluvní Závazky, které by mu
bránily v účinkování dle této Smlouvy. V případě nedodržení Závazku Ze Strany poskytovatele pro
důvody na Straně poskytovatele, bude vůči němu uplatněna Smluvní pukutgie výši třetinyI Smluvní
odměny.

Poskytovatel se take zavazuje, že během produkce přebírá Zodpovědnost Za škody Způsobené na
majetku a Zdraví třetích osob a že je řádně jištěn pro případ těchto událostí.

Objednatel poskytne Součinnost při Zajištění produkce spočívající Zejména vZajištění prostoru pro
produkci jeden den / odpoledne před Začátkem a minimálně tři hodiny po Skončení akce. Objednatel
Zajistí bezpečná parkovací místa pro 2ks nákladní automobil IVECO DAILY (7m délky), 2ks osobní
automobil a velký plachtový přívěs poskytovatele (7,5m délky). Dále pokud možno zajistí 30ks
kovových bezpečnostních Zábran o délce 2,5m a výšce l,lm. Dále napojení na elektrické napětí 220V
pro ozvučení poskytovatele.
Objednatel je povinen informovat poskytovatele o veškerých Skutečnostech, které mohou mít vliv na
plnění předmětu Smlouvy podle čl. I. této Smlouvy.

Objednatel Se Zavazuje uhradit poskytovateli atomu poplatek ve výši 90 % Sjednané odměny v
případě, že Se produkce z důvodů na Straně objednatele neuskuteční. Pokud však bude objednaná
produkce odvolána Ze Strany objednatele do 5 dnů před Sjednaným termínem produkce, bude Storno
poplatek činit 50 % Sjednané odměny, pokud v rozmezí od 20 dní do 6 dní před Sjednaným termínem
produkce, bude Storno poplatek činit 20 % Sjednané odměny. V tomto případě bude storno poplatek
uhrazen z 50% Zálohové faktury. Za důvody na Straně objednatele Se nepovažuje odvolání z důvodů
nepříznivého počasí (tzn. tvalé srážky, Silný vítr a další vlivy, které by znemožnily konání produkce)
nebo odvolání Z důvodů vis maior. V takovém případě může objednatel akci 2 dny před termínem
odvolat a domluvit S poskytovatelem náhradní termín.

V.
Společná a závěrečná ustanovení

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jej iho podpisu oběma Smluvními Stranami.

Tato smlouva a vztahy Z ní vyplývající Se řídí právním řádem České republiky, Zejména příslušnými
ustanoveními Zák. č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, ve Znění pozdějších předpisů.

Smlouva byla vyhotovena ve dvou Stejnopisech, znichž každá Smluvní strana obdrží po jednom
vyhotovení. Měnit nebo doplňovat text této Smlouvy lZe jen formou písemných dodatků.

Smluvní Strany níže Svým podpisem Stvrzují, že Si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, S jejím
obsahem Souhlasí, a tato je Sepsána podle jejich pravé a Skutečné vůle, Srozumitelně a určitě, nikoli
v tísni Za nápadně nevýhodných podmínek.
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Smluvní Strany prohlašují, že Skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují Za obchodní tajemství a
udělují Svolení k jejich Zpřístupněním ve Smyslu Zákona č. 106/ 1999 Sb., o Svobodném přístupu
k informacím. Tato Smlouva bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním Systému registru Smluv
na Portále veřejné Správy dle Zákona č. 340/2015 Sb., o registru Smluv.
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