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OBJEDNATEL DODAVATEL

Veškerou součinnost na realizaci akce zajistí Dr. Ž. Řádková.

1.

2.

3.
4.

Číslo objednávky:
MUNMNM/73562/2019

Město Nové Město na Moravě
zastoupené Michalem Šmardou, starostou
Vratislavovo nám. 103
592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 00294900, DIČ: CZ00294900
Bankovní spojení: 1224-751/0100
Kontaktní osoba: PhDr. Žofie Řádková
Tel.: 566 598 421
e-mail: zofie.radkova@meu.nmnm.cz

4. Místo a datum splatnosti ceny, způsob fakturace:
Fakturu zašlete na: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové 
Město na Moravě, IČ: 00294900, DPH: CZ 00294900, bank, spojení KB a.s. Žďár nad 
Sázavou , čú: 1224 - 751/0100, do 14 dnů od dodání

5. Zvláštní požadavky (výše penále apod.) a další ujednání:

Sankční ujednání:
V případě, že zhotovitel nedodrží obsah programu slavností dle předloženého nabídkového 
položkového rozpisu programu Svatováclavských slavností, je objednatel oprávněn účtovat 
dodavateli smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč.
V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury vystavené dodavatelem je dodavatel 
oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z nezaplacené částky, a to za 
každý i započatý den prodlení.
Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok na náhradu škody.
V případě odstoupení od objednávky objednatelem, vzniká dodavateli nárok na náhradu

Ladislav Friedrich Neuenstadt
Sídlo: Lučíce 2, 753 64 Bělotín
IČ:62836056
bankovní spojení: GE Money Bank
číslo účtu: 165692092/0600
Je registrován obecním živnostenským úřadem 
MěÚ Hranice na Moravě pod čj: ožú/23080/07 ze 
dne 1.10. 2007

1. Specifikace zboží/služeb:
Objednáváme u Vás celodenní program, historický jarmark a občerstvení na 
Svatováclavských slavnostech, které se konají na Vratislavově náměstí v Novém Městě na 
Moravě, a to v rozsahu schváleného programového scénáře a sjednaných služeb nabídky, 
které tvoři přílohu objednávky.___________________________________________________

2. Termín a místo dodání:
28.9. 2019, Vratislavovo nám. Nové Město na Moravě, 09:45 - 17:30 hod.
Blíže viz přiložená nabídka.

3. Cena vč. DPH:
100 000,-Kč

mailto:zofie.radkova%40meu.nmnm.cz


Uveřejnění v registru smluv
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8.

Potvrzuji přijetí objednávky:V Novém Městě na Moravě

M Dne: 22.8.2019

dne: Podpis objednatele:

Michal Šmarda, starosta

Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 
128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďováni, nakládání a zpracovávání osobních údajů v 
souvislosti s uzavřením této smlouvy.

7. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této objednávky v centrálním 
registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv") je město 
Nové Město na Moravě, které je povinno tuto objednávku bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy odeslat k uveřejnění v registru smluv.

všech prokazatelně vynaložených nákladů.
5. V případě odstoupení od objednávky objednatelem až na místě konání akce v důsledku 

nepříznivého počasí či jiných objektivních příčin, vzniká dodavateli nárok na náhradu ve 
výši 50 % sjednané ceny díla. Náhradu je povinen objednatel uhradit do 14 dnů od doručení 
písemné výzvy od dodavatele.
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6. Příjemce dotace podpisem této objednávky souhlasí s jejím uveřejněním v registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv").

Podpis dodq\^J^^jv Friedrich Neuenstadt 
agenturní činnost v oblasti 

kultury a uměni
Lučíce 2, 753 64 Bélotín 

IČ: 62836056 tel.: 581 601 609
www.rnorgenstem.cz

e-mail: moraenstem<amr>mř>nsfe>rn.cz•'o

http://www.rnorgenstem.cz


Scénář:

10:30 Divadélko Jójóó - O nezbedných kůzlátkách

10:50 Jarmareční hudba -Klapeto Morava

11:20 Sokolnice Rozárka

11:50 Kejlíř a žongléř Erik

12:10 Šermířské esence - historický šerm Flamberg

12:40 Rytíř a jeho kůň

13:00 Jarmareční hudba -Klapeto Morava

13:40 Sokolnice Rozárka

14:00 Kejklíř a žonglér Erik

14:20 Divadélko Jójóó - Mášenka a medvědi

14:50 Příběhy z dávných časů - historický šerm Flamberg

15:20 Jarmareční hudba -Klapeto Morava

15:40 Výcvik rytířského koně

16:00 Kejlíř a žongléř Erik

16:20 Sokolnice Rozárka

16:50 Jarmareční hudba -Klapeto Morava

17:30 Ukončení slavností velkou salvou- rozloučení se s diváky

10:00 Otevření slavností - slavnostní salva 
herold zve občany na slavnosti, zvací průvod

Akce: Svatováclavské slavnosti
Dne: 28.9.2019
Místo: Vratislavovo nám. Nové Město na Moravě

Doprovodný program:
vojenský tábor, historický jarmark, farmářské trhy, kolotoč, věštírna, 
ukázky zbraní a zbroje, výstava dravců, historická střelnice, občerstvení


