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SMLOUVA o oÍt-o
(dále jen smlouva)

ve smyslu § 2586 a násl. zák č.8912012 Sb. (občanský zákoník)

mezi

1. Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196ll,602 00 Brno
zastoupené Ing. Karin Karasovou, starostkou městské části Bmo-Královo Pole na základě

čl.13 bart. z á 3 obecně závazné vyhlášky statutámího města Bma č.2012001, ve zněni

pozdějšíchzměn - Statutu města Bma.
IČ44992785
DIČCZ4499278
bankovní spojení
Adresa prodóručování:Úřad městské části města Brna, o-Královo Pole

Paláckého tí.59,612 93 Brno

dále jen objednatel

a

Ing.Ivan Martinek
Bořetická 11

628 00 BRNO
IČ:B04499I
DIČ:CZ54O828
Kontaktní údaje:

dále jen zhotovitel

Čtenet 1

předmět díla
1.1 předmětem smlouvy je závazek zhotovitele řádně provést ve sjednané době, na své

náklady a na svénebezpečídílo, tj. ,oZajištěníohňostroje v rámci 29. Erbovních slavností

Králova Pole"o a to v rozsahu a dle požadavkůstanovených přílohou tétosmlouvy (příloha Č.

1), která jsou nedílnou součástítéto smlouvy.

ČUnet<2

Doba plnění smloulry

2.I Zajištěni ohňostroje v rámci 29. Erbovních slavností Králova Pole bude ze strany

zhotovitéle probíhat tak, aby bylo zajištěno plnění požadavkůdle článku 1.1 smlouvy.

2.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby ohňostroj řádně proběhl ve stanoveném

termínu, tj. 14. zéňi 2019 - caa od 20:30 h (možný posun časuzačátku ohňostroje v rámci

posunu čásovéhoharmonogramu během programu akce 29. Erbovní slavnosti Králova Pole

6ude sdělen produkcí na místě. Délka ohňostroje: 6 minut. Místem rea|izace je park na

Slovanském náměstí v Brně-Králově Poli, přesné umístěníodpaliště bude dohodnuto na

základě doporučenízhotovitele s přihlédnutímk potřebným kritériím(bezpečnost, výhled,

odstup od diváků atd.).

čtánek 3
Cena a platební podmínky

3.1 V souladu s platnými právními předpisy se smluvní strany dohodly na úhradě ceny díla
dle čl.1.1 smlouvy ve výši:

- cena zazhotovení díla

- cena věetně DPH 2I %

58.000,-Kč (slovy: padesátosm tisíc),

70.180,-Kě (slovy: sedmdesát tisíc stoosmdesát).

l14



3.2 Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, žesjednaná cena obsahuje veškerénáklady
nutné k řádné rcalizaci díla, včetněnákladů pro zajištěníBOZP a požárni ochrany dle
platných právních předpisů, tudížje to cena pevná a maximální.

3.3 Fakturu vystaví zhotovitel do 14 dnůpo zdámém ukončeníohňostroje v rámci 29.
Erbovních slavností králova pole,

3.4 Splatnost faktury byla smluvními stranami dohodnuta na 14 dni ode dne doručení
objednateli.

faktury

3.5 Faktura bude obsahovat veškerénáležitosti daňového dokladu stanovené v § 29 zákona
č,235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějšíchpředpisů.

3.6 Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude
obsahovat nesprávné čineúplnéúdaje. V takovém případě se přerušíplynutí lhůty
splatnosti a nová lhůtasplatnosti začneplynout ode dne doručeníopravené faktury
objednateli

3,7 Platbu poukáže objednatel bezhotovostním převodem na účetzhotovitele. Povinnost
zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky zúětu objednatele.

čHnek 4
provádění díla

4.1 Práce specifikované dle č1.1.1 budou zahájeny bezprostředně po podpisu smlouvy.
4.2 Činnost zhotovitele probíhat m zaměstnancem ÚvrČ Bmo-

Kr. Pole, kterým je

4.3 Kontakt na produk slavností, který bude mít ve své kompetenci
zajistit řádný proběh a realizaci programu slavností bude objednatelem sdělen nejpozději
14 dnůpřed akcí.

4.4 V případě extrémně nepříznivých povětmostních podmínek, zaktetých by nebylo možné
dílo speciťrkovanév čl.1.1 provést, anižbybyly ohroženy život a zdravi osob, popř. by
hrozily materiální škody, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli 50 Yo ceny dle el. :.t
této smlouvy, anižbude dílo provedeno.

Článet< 5
předání díla

5.1 Předáním díla se rozumí řádné splnění a dokončenívšech prací stanovených včl.1.1
smlouvy.

Článek 6
Odpovědnost za škodu a vady díla

6.1 zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na odpovědnost za škodu, která
mohla vzniknout při provádění díla.

by objednateli

6.2 Zhotovitel odpovídá za vady díla a řídíse příslušnýmiustanoveními oběanského
zákoníku.

6.3 Zhotovitel nese odpovědnost za škodu, která vznikne jeho činnostípři provádění díla
nebo v souvislosti s prováděním dilapodle této smlouvy včetně nemajetkové újmy, a to i
třetím osobám popř. objednateli, aždo doby splněnía dokončenívšech prací
stanovených v čl.1.1 tétosmlouvy.

6.4 Zhotovitel neodpovídá za škodu, pokud na skutečnosti, kterych se týká případná škoda,
objednatele výslovně písemně upozornil a v této souvislosti rovně} upozornil
objednatele na možnost vzniku škody. V případě, že zhotovitel objednatele qýslovně
neupozornil na skutečnosti, kterých se týká připadná škoda, nese odpovědnost za škodu
v plném rozsahu.

čtánek 7
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7.I

7.2

Odstoupení od smlouvy
Od této smlouvy můžeodstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit
podstatné porušenítéto smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinkyodstoupení od
smlouvy nastávají dnem následujícímpo doručenípísemnéhooznámeni o odstoupení
druhé smluvní straně.

Podstatným porušenímtétosmlouvy se rozumi zejména:
- prodlení zhotovitele se zahájením pracína díle delšímnež15 dnůnebo se splněním

termínu dokoněení díla dle čl.5 této smlouvy,
- neposkytovaní součinnosti příslušnýchpracovníkůobjednatele,při realizaci díla

zhotovitele, přičemžzhotovitel má nárok na úhradu jižvynaloženýchnákladů.

ČHnek 8' Sankce
8.1 Vpřípadě prodlení splacením faktury pódle článku 3 této smlouvy můžezhotovitel

účtovatobjednateli úrok z prodlení ve výši 0,1%o denně zneultrazené částky.
8.2 Smluvní pokutu ve qýši 0,1 Yo z ceny dila za každý den prodlení sjednávají smluvní

strany pro případ prodlení poskytovatele s odstraněním vad díla.
8.3 V případě nesplnění některé ěásti díla nebo při prodlení zhotovitele se splněním některé

části díla je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši
odpovídajícíceně nesplněné části díla, minimálně však vždy ve výši 5.000,- Kč.Tato
rnýšesmluvní pokuty se sjednává i pro případ obtížněvyčíslitelnéčástky za nesplněnou
část díla.

8.4 V případě prodlení zhotovitele s předáním díla dle článku 5 této smlouvy může
objednatel účtovatzhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20 Yo z ceny díla.

8.5 Vedle smluvní pokuty mají smluvní strany právo na náhradu škody ve skutečnévýši.
Strany si výslovně sjednávají, že se neuplatní ustanovení § 2050 Občanskéhozákoníku.

čHnek 9
závéreóná ustanovení

9.1 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, znichž tři obdržíobjednatel a jeden
zhotovitel.

9.2 Smlouva je platná jejím podpisem a účinnájejí registrací dle zékona ě. 34012015 Sb., o
registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že registraci dle uvedeného zákona
zab ezp ečujeobj ednatel.

9.3 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek
s pořadovým číslemke smlouvě o dílo apotvrzenými oběma smluvními stranami.

9.4 Objednatel má v souladu se zák. ě. 10611999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
v platném znéní,povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků
zrozpoětu objednatele, tzn. informaci o ceně dila anázey a sídlo zhotovitele. Zhotovitel
prohlašuje, že je seznámen se skutečností,žeposkytnutí těchto informací se dle
citovaného zál<ona nepovažuje za porušeníobchodního tajemství.

9.5 Schválení této smlouvy je v souladu s čl.III odst. 2 písm. e) Metodiky pro zadávéni
veřejných zakázek schválené na 10. schůzi Rady městskéčásti Brno-Královo Pole dne
I0.04.2019 usnesením č.l9R10/16 v působnosti vedoucí Odboru veřejných služeb ÚVtČ
Brno-Královo Pole. Tato smlouva byla schválena rozhodnutím Ing. Dagmar Malé,
vedoucí odboru veřejných služeb ÚVtČ Brno-Královo Pole dne 01.08.2019.

9.6 Yztahy mezi smluvními stranami qýslovně neupravené touto smlouvou se řídí
ustanoveními občanskéhozákoníku a předpisů souvisej ících.

Rozhodčídoložka
V případě, žemezi objednatelem a zhotovitelem vznikne jakýkoli majetkový spor z této
smlouvy, zavazují se jej řešit především dohodou. Pokud se takový spor nepodaří dohodou
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odstranit, PakkaŽdá ze smluvních stran můžepodat žalobu buď k soudu, nebo k rozhodci. V
PříPadě rozhodČÍhořizeni bude žaloba projednána a bude o ní rozhodnutojediným rozhodcem
Panem JUDr. Bc. Martinem Kulhánkem, Ph.D., zapsaným u serrramu Českéadvokátní
komorY Pod ev. Č.8780, a pro případ, žeby se tentó rozhodcem z jakéhokoliv zákonného
dŮvodu nestal, nebo by ztratil způsobilost k výkonu funkce rozhodcé, panem JUDr. Janem
ŠimeČkem,zapsaným u ..rnu-u ČeskéPříloňa č.7 advokátní komory pod ev. č.t5784.
RozhodČÍřízeníse zahajuje písemnou žalobou, která se podává na adresu: Šdruženírozhodců,
a. S., Brno, PraŽákova 1008/69, PSČ639 00. Písemná iorma žalobyje dodržena také tehdy,
je-li tato zasléna v elektronické podobě umožňujícínepochybnou ldentifikaci odesílatele v
takovém PříPadě se žaloba podává na e-mailovou adrósu: podatelna @sdruzenirozhodcu.cz
nebo do datovéschránky, identifikátor: 9pjf8cu. Místo konání rozhodóího řizenije v Brně,
řízenímŮŽe b/t pouze písemné,ve věci však bude nařízeno ústníjednrání vždý, když to
rozhodce Povťuje za vhodné. Odměna rozhodce je splatná ke dni podání žaloby a-činížN ,
hodnoty předmětu sporu, miáimálně však 1.500 K8, za žalobu na vyklizeníčiníodměna
rozhodce 3.000 KČ.K odměně rozhodce se připočítává DPH v zákonóm stanovené výši. K
nákladŮm rozhodČÍhořízenípatří zejména odměna rozhodce, hotové výdaje účastníkůalejich
zástuPcŮ, uŠlývýdělek účastníkůa jejich zákonrtých zástupců, ruftlády důkazůuoótnc
soudního PoPlatku za doŽádání soudu a paušálnínáhrady n,ittua,i roz-hodce za takové
doŽádání ve výŠi1.000 Kč, tlumočnéa odměna za zastupování. Soud na návrh kteréhokoliv
ÚČastníka mŮŽe zruŠitpravomocný rozhodčínález z důvodůuvedených v zákoně. Návrh na
zruŠenírozhodČÍhonálezu soudem musíb;it podán do 3 měsícůod doručenírozhodčího
nálezuté straně, která se zrušenírozhodčíhonálezldomáhá, nestanoví_li zákon jinak.

§oná{ ohňostroje v rámci 29. Erbovních slavností Králova pole - v rámci projektu 100 let
Brno _Královým Polem - 100 let Královo Pole Brnem bylo schváleno na 4. záedání ZNíČ
Brno-Královo Pole dne 12.06.2019 pod číslemusnesení tÓz+tql.

v Brně dne l t 08, 2019

Karasová, starostka
kéčásti Bmo-Královo Pole

(za objednatele)

Přílohy:
zajištěni ohňostroje v rámci 29. Erbovních slavností králova pole

20 47

(zhotovitel)
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Příloha č,1:

podmínky díla Zajištěníohňostroje v rámci 29. Erbovních slavností Králova Pole

Název ohňostroje:,,Vivat Královo Pole":

l. Obraz - Zrození dne

Tmavou nocíproblikávají prvnísvětélka.Na obzoru se objevují šípyslunečníchpaprskŮ, kterébojují

s démonem noci. Černýplášťje rozřezán z|atými paprsky. Slunce otvírá svoji náruČ a hladímatku

Zemi. přírodaožívá-květy,stromy isiluety města hladíživotodárnépaprsky. Narodilse den.

Rozkvétajíohňové květy.

ll. Obraz - Tanec ohně

Rotujícíohňová kola japonských sluncídekorujítanečníreje jisker nad horizontem ohňového divadla.

Rytmické proměny barev a tvarů staví závěrečný portál na poČestslavného města.

lll. obraz - oslava města

Bůh radosti přebírá vládu ve městě, Barevné průvody, zpěv a tanec naplnil město. Pestrékostýmy

lidského společenství,radost a smích. Víno p|né slunce a vůně přírody zahřívá lidské duŠe.Barevné

kytice na nebi uzavírajíměstskou slávu.

Hudba: HansZimmer-soundtracková hudba Best of 20!7

Scénář, režie, design: lng. lvan Martinek

V rámci realizace ohňostroje bude použitohňostrojný materiál ll. a lll. třídy, pomocný materiál,

kabely + odpalovací systém, cena zahrnuje dopravu (dodávka, osobní auto) a veŠkerénáklady na

honoráře.
pro tento typ komponovaného ohňostroje bude použita celá škála ohňostrojných materiálŮ F2,F3 a

T1:

- dekorativní efekty - vulkány - různých typů

vějíře - stříbrné,

japonská sluníčka- barevná

- střední efekty římskésvíce do kalibru 2"

baterie malé - 16, 19,25, 36 shots

kompakty víceranné- ].00 shots

200 shots

300 shots

efekty - kometové

crackling

grossety

pivoňky

chryzantémy

rotačníefekty

a kustické efekty (hvízdavé)

brokátové

- kulovépumy (ev, válcové pumy) - 50 mm

typ: mina

chryzantéma - různébarvy

pivoňka - různébarvy



brokát

palma

grossety

Technické zabezpečení :

Odpaliště se nachází v parku na Slovanském náměstí
Vymezení bezpečnostníhoprostoru
požárnídohled

Ozvučení

Út<liO po ohňostroji

Objednatel dodá: Prostorové rozmístěníakce: divácká část, podium, umístěnízvukovéaparatury.


