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je oprávněn spolupracorrat pň zhotovení předmětu smlouvy s třďími osobami
uPozornit objednatele bez zbYtďného odkladu na. neýhodnou*povahu věcí, podkladů, materiálu apod.přewatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem ť provedení díta,
Pokud zhotoťtel uPozornil v souladu s preacnaze.iicírrrodslavcem nb nevhodnost věcí nebo pokynů, nenes€odPovědnost za nemoŽnost dokončení díla nebo za vady dokončeného díla způsobeno nerinoonymi věcmi
n_ebo PokYnY, jestliŽe objednatel na jejich použití pň prováóění díla prokazatelně trval
Při wniku jakýchkoli ProblémŮ nad rámec kompetencí zhotovitele xóntaŘovat objednatele

Povinnosti objednatele:
o řádně Provede.né.dílo Přewít azaplatitcenuza dí]ovevýši azpůsobem dohodnutrýmvčl. lll. a lV.o zajistit zhotoviteli Prostor pro realizaci díla odpovídajícitechnickým požadavkůrn zhotovitele * prostor horníčástinám. Míru
o poskytnout zhotoviteli veškerou nubytnou a Účelnou součinnost, které je, nebo bude třeba k řádnémuprovedení předmětu této smlouvy
o zajistit zastřeŠené pódium o minimálních rozměrech 6 x 5 m a el. pňpojku 1 x 23a v , 20 Ao zajistit el přípojku 3 x 400V, 25A pro stánky občerstvenímo zajiŠtění ParkovánÍ osobních aut zhotovitele v počtu cca 35 automobilů na dobu nezbytně nutnou proprovedení díla
o poskytnutí prostoru pro uchýlení ÚČinkujících v případě nepřízně počasí a uskladnění materiálu a rekvizit sjednou uzamykatelnou místností pro zajiŠtění majetku *Einxulicicn v případě jejich nepřítomnosti v rámciprogramu
o pitnou vodu a sociální zázemí pro účinkující
o uvádět logo zhotovitele na propagačních materiálech díla a programuo vYPořádat sPráwí PoPlatky s úřady stání správy a Ochranným Švazem autorskýmo slámu (cca 4 balíky)
o zajiŠtění laviČek k PÓdiu, volný prostor mezi pódiem a lavičkami, jeden jarmareční stánek ke zvuku

Pokud se Při Prováděni gř9dmětu smtouvy vyskytne potřeba provedení dalších prací, které nejsou obsaženy vharmonogramu a nemohlY b;ýt předvídány, nebo Keré si Óujednatel přeje nad rámec sjednáného rozsahu prováděných
PracÍ, bude o nich uzavřen PÍsemný dodatek k této smlouvě, v němž s-e vymezi jejicň rozsah, dooa provjd""i;l;íi;h
cena.
VŠechnY organizaČní a technické poŽadavky, budou v dostatečném předstihu koordinovány nebo řešeny operativněmezi zhotovitelem a objednatelem
v případě znemožnění piedmětu smlouvy nebo jeho Čáďí z důvodu vyšší moci uhradí objednatel zhotoviteli částkuodpovídající prokazatelným rlzniklým nákladům.
NebezPeČÍ ŠkodY na předmětu této smlouvy nese od počátku zhotovování odběratel.

vl. ukončení smluvního vztahu

Objednatel nebo zhotovitel mají Právo od této smlouvy odstoupit v případě porušení smluvní povinnosti zakotvené
v této smlouvě nebo v případě porušení smluvní povinnosti stanovené'obeansťym zákoníkem,
OdstouPení lze slednat pouze písemnou formu s tím, že je účinností od doručeňí druhé smluvní slraně.
Tato smlouva může být ukončena někteným z následujících způsobů:

1 ) dohodou
2) odstoupením od smlouvy při podstatném porušení smluvních povinností
3) odstoupením v případě zmaření účelu smlowy

vll. závěrečná ustanovení
Obě smluvní stranY se dohodly, že nesdělí žádné třetí straně (vyjma případů, kdy jsou k tomu oprávněny druhou
sm,luvnÍ stranou) žádný z dŮvěrných údajů týkajících se ústních doňód mezi'oblednatLlém a zhotovitelem.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichžkaždá smluvní strana obdží jeden
veškeré dodatky a změny této smlouvy lze sjednávat pouze písámnou íormou.
Obě smluvní stranY Potvzují Podpisem této smlouvy, že tuto smlouvu podepsaly dobrovolně a ve stavu plnézpůsobilosti k právním úkonům.
veškerá shora uvedená ustanovení vstupují v platnost dnem podpisu této smlouvy.
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