
sMLouvA oREALlzAcl DíLA - KuLTuRNíHo wsrouperuí
uzavlená ve smyslu pláných právních předpisů

l. Smluvní strany
Objednatel:

Středisko kulturních služeb města Svitavy
Wolkerova alel9Z18
568 02 Svitavy
lCO: 13584456, DlC: CZ13584456
Zastoupený: Mgr. Petrem Mohrem

zhotovitel:
Radim Duíek - Agentura REX
Valtická 3, 628 00 Brno, lČ. 652 99 990, registrace, ŽÚ Bmo č. j. ZUMB6663/2009A/r/3
bankovní spojení: KB a.s., pobočka Brno-město, číslo úC,tu: 27 -048741a297 l0100
zastoupený. Radimem Dufkem

ll, Předmět plnění
Zhotovitel se zavazuje za podmínek uvedených vdalších řstech této smlouvy realizovat pro objednatele umělecké
dílo - historiclcý program k akci ,Pout'sv, Jiljí" konané dne 1, 9" 2019,

Druh díla: celodenní historichý program ve stylu ,Svitavy za renesance'

Místo realizace: Svitavy - horní část náměstí

Časový harmonogram akce:
Sobota 31. 8,2019

Návoz rekvizit a materiálu , připrava sény, ubytování řsti účinkujících ve škole

Neděle 1. 9.2019

06.00 - Příprava jarmarku, scény
09.00 - Zahdjení dobového života se ďylovým jarmarkem s historizujícím zbožim a řemesly. Dobové

občerstvení, Jízdy na konících, tábor landsknechtŮ, výstavka historických reálií a,rbraní stylu 16, st.
09.15 - Průvod jarmarkem
09.30 - Drzá služebná - honosné renesanční divadlo s tanci
1 0.00 - At' žije král - sout€ pro děti s šermířskými scénami
10,30 - Calata - hudební skupina 1" vstup
11.30 - Uěitelka tance - r4ýuka tanců a komentované ukázky tance
12.a0 - §třílení poledne - Heraldicus
13.00 - Calďa - hudební skupina 2. vstup
14,00 - Sny - komponované taneční vystoupení
14,30 - Sašek málem králem - šermířská pohádka
15,30 - Calďa - hudební skupina 3. vstup
16.00 - Co se nosí v renesanci - dobová módní přehlídka
16.30 - Mečem i ohněm - Heraldicus
17.00 - Rozloučení

Změna programu whrazena

lll. cena díla
Objednatel se zavazuje za realizaci díla zaplatit částku =
plátcem DPH).

korun (zhotovitel není

lV. Platební@mínky
Dohodnutá částka bude uhrazena na ákladě fakfury rystavené árotwŤtelenr. Splatnost taldury se stanowje na í4
kalendářníeh dnů od qtstavení faldury.
Platba bude provedena bankovním převodem na účet zhotovitele- Nebude-li faKura uhrazena v době její splatnosti, je
zhotovitel oprávněn účtovat smlwní úrok z prodlení 0.059ó za kůdý den prodlení až tlo ijplného zap}acení.

V. Ostatní ujednání
povi nnosti zhotoyitele:

o připravit a realizovat pro objednatele dílo řrádně, v dohodnutém termínu, rozsahu a ve lhůtě dohodnuté
v harmonogftimu, pokud §e §ínluvní sffiny nedohodnou jinak

o zajiďit oanučení sény
o vypořádat affioí§lé ptátÉ s lÉinkujícími
o umožnit realizaci pr.opagačníó akcí objednatele, pokud §fio lÉžným způsoberrr nenaruší ráz díla

realizovaného v historickém duďtu


