III.

Dům kultury Hodonín, příspěvková organizace
Horní Valy 3747/6
695 01 Hodonín
1č: 136 948 21
mč: CZ69900I303

DŮM KULTURY HODONIN

Smlouva o dílo

uzavřená v souladu._ s ust. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1.

SMLUVNÍ STRANY:

1.1. Objednatel
Dům kultury Hodonín, příspěvková organizace
Horní Valy 3747/6, 695 01 Hodonín
IČO: 13694821, DIČ: CZ699001303
(dále jen objednatel)
1.2. Zhotovitel:
Tomáš Svoboda

není plátce DPH
(dále jen zhotovitel)
2.

PŘEDMĚT SMLOUVY:

2.1

Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede při příležitosti pořádání akce s názvem
„101. výročí vzniku ČSR" následující činnost.i: osobně připraví k „101. výročí vzniku
ČSR" ohňostroj i s reprodukovaným hndebnim doprovodem a zajistí odpálení
ohňostroje z místa určeného objednatelem (dále také jen „dílo"). Objednatel se touto
smlouvou zavazuje řádně provedené dílo převzít a uhradit za řádné provedení díla
sjednanou cenu.

2.2

Délka ohňostroje s reprodukovaným hudebním doprovodem bude cca 8 minut.

3.

MÍSTO PLNĚNÍ, ČAS PLNĚNÍ A ZPŮSOB PŘEDÁNÍ:

3.1

Místem plnění je Masarykovo náměstí Hodonín, místem odpalu ohňostroje je terasa a věž
budovy městské Radnice Hodonín, Masarykovo náměstí č.p. 53/1, 695 35 Hodonín, dále
samotné Masarykovo náměstí č.p. 53/1, 695 35 Hodonín (před Radnicí Hodonín). Pro tdto
místo odpalu je potřeba doložit kladné vyjádření „O povolení odpalu ohňostro_ie z budovy
městské Radnice Hodonín,
, od
Hasičského záchranného sboru v Hodoníně,
( dále
jen HZS Hodonín

3.2

Dílo bude prováděno dne 28. října 2019 v 18.30 hod.

3.3

Objednatel potvrdí řádné provedení díla po-o.tvrzení. Za objednatele je
takové potvrzení oprávněn podepsat ředitel •r

I

4. CENA ZA ZHOTOVENÍ DÍLA:
4.1
Cena za zhotovení díla je stanovena ve výši 50.000,- Kč, slovy Padesáttisíckorun
českých sjednaný vzájemnou dohodou obou stran.
Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k řádnému provedení díla a to ·včetně
4.2
poplatků oprávněným zástupcům vlastníků autorských práv (zejm. OSA apod.), nákladů na
úklid a likvidaci odpadů v souladu s platnými právními předpisy. Cena je nejvýše přípustná
a nepřekročitelná.
4.3

Cena díla bude vyplacena bezhotovostním převodem, a to na základě daňového dokladu
(faktury) a Potvrzení o řádném předání díla dle bodu 3.3.

5.

5.4

OSTATNÍ U.JEDNÁNÍ:
Vznikne-li objednateli z důvodu vadného plnění či prodlení s předáním díla škoda, je
zhotovitel povinen tuto škodu objednateli finančně uhradit.
Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti odpovědnosti za škodu způsobenou třetím
osobám. Kopie pojistné smlouvy je přílohou této smlouvy.
V případě, že zhotovitel neprovede řádně dílo dle této smlouvy, zavazuje se zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, a to na základě písemné výzvy
objednatele k jejímu zaplacení. Právo na náhradu škody tím není dotčeno.
Objednatel se zavazuje poskytnout tuto součinnost pro řádné provedení díla:

5.5

Zajistit přístup zhotovitele na místo odpalu ohňostroje 28. 10. 2019 od 8.00 hod. Pro
zajištění vstupu k místu odpalu z budovy Radnice Hodonín, je pověřen pracovník
Města Hodonín.
b) Zajistit ozvučení.
Zhotovitel se zavazuje zajistit k místům odpaliště odborný dohled HZS, kterého je členem.

5.1
5.2
5.3

a)

5.6
5.7

Objednavatel se zavazuje uhradit dodavateli materiál a náklady spojené s dopravou a
přípravou ohňostroje v případě, že objednatel zruší sjednaný ohňostroj z vlastní vůle.
Smlouvu lze změnit nebo doplňovat pouze výslovným oboustranným smluvním ujednáním
formou písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou
smluvních stran. Takový dodatek může vyhotovit každá ze smluvních stran.

5.8

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních
stran.

5.9

Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednate1
obdrží I vyhotovení, I přísluší zhotoviteli.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv v souladu se
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv. Smluvní cena této smlouvy podléhá dle § 504 občanského zákoníku
obchodnímu tajemství.

V Hodoníně dne 28.8.2019

V Hodoníně dne 28.8.2019

