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Smlouva o dílo při zajištění projektu
,,Nezapomeňme"

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Článek I.
Smluvní strany

Město Vsetín
Adresa: Svárov 1080, 755 24 Vsetín
IČO: 00291463
DIČ: CZ 00291463
Zastoupená Mgr. Ing. Jiřím Růžičkou starostou
(dále jen ,,objednatel")

a

POST BELLUM, o. p. s.
Štěpánská 704/61, Praha l, PSČ 110 00
IČ: 26548526
DIČ: CZ26548526; není plátcem DPH
Bankovní spojení:
Č. účtu:
zastoupená ředitelem pobočky Paměti národa Střední Morava, na
základě plné moci
(dále jen »zhotovite1")

Preambule:
VZhledem k tomu, že
l. město Vsetín má zájem důstojně oslavit 30. výročí pádu komunistického režimu a

vzpomenout na oběti nacistické okupace, dále pak usiluje o dokumentaci příběhů občanů,
kteří prožili významné události z doby obou totalitních režimů, a dále aby se měla
možnost s těmito příběhy seznámit Širší veřejnost, žáky a studenty a docházelo tak
k budováni pocitu sounáležitosti lidí různých generací s místem, kde žijí,

a

2. Post Bellům má bohaté zkušenosti s natáčením rozhovorů celoživotních vzpomínek
s pamětníky, je zakladatelem projektu Paměť národa - internetového archivu vzpomínek
čítajícího přes 7000 publikovaných svědectví pamětníků a dále má Široké zkušenosti se
zapojováním žáků a studentů do sběru vzpomínek pamětníků, s pořádáním a organizaci
výstav, projekcí a vytvářením dokumentámích filmů,

dohodly se spolu smluvní strany na uzavření smlouvy o spolupráci při
zajištění kulturU-vzdělávacího projektu Nezapomeňme tohoto znění:
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Článek II.
Předmět smlouvy a termíny plnění )

1. Zhotovitel zajistí pro objednatele dokumentaci čtyř příběhů pamětníků místně spojených
s objednavatelem v rozsahu 4, včetně fotografií o počtu min. 4 ks, ve formě písemné i
digitální online v databázi pametnaroda.cz (,,dílo část l") a to v termínu do 31. 12. 2019.

2. Zhotovitel vytvoří expozici s panelem na téma příběhů Sametové revoluce z oblasti sídla
objednavatele v rozsahu 1 ks panelů o velikosti 200cm x132cm obsahující příběh Evy
Žárské. Výstava bude ve městě Vsetín umístěna ve venkovním prostranství po dobu 14 dnů
a na místě zvoleném zástupci města. (,,dílo část 2") a to v termínu do 31. 12. 2019.

3, Zhotovitel zajistí ve spolupráci s objednavatelem propagaci projektu ,,Nezapomeňme" a
prezentaci výsledků projektu dle propozic uvedených v příloze této smlouvy.

4. Objednavatel poskytne propagační a inzertní prostor společnému projektu
,,Nezapomeňme" v propozicích uvedených v příloze této smlouvy.

\

Článek III.
Ujednání o ceně

l. Smluvní strany se dohodly na ceně za dílo za naplnění předmětu smlouvy v konečné výši
55 000 Kč.

2. Cena bude objednatelem uhrazena Zhotoviteli po splnění díla uvedenébo v článku II. odst.
1 a 2 této smlouvy čímž se rozumí dokončení díla v plném rozsahu a jeho předání
objednateli formou předávacího protokolu.

3. Částka uvedená v bodu 1 tohoto článku smlouvy zahrnuje náklady na realizaci Projektu,
včetně propagace a prezentaci výsledků realizace spqlečného projektu JSIezapomeňme".

4. Úhrada smluvní ceny proběhne na základě vystaveného daňového dokladu dle § 29
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,faktura"). Zálohy nejsou sjednány.

5. Faktura obsáhuje kromě čísla smlouvy a lhůty splatnosti, také náležitosti daňového
dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve mění pozdějších
předpisů. V případě, Že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn
zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se
splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě
doplněného či opraveného dokladu objednateli.

6. Úhrada ceny díla je provedena beZhotovostní formou převodem na bankovní účet
zhotovitele č. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý
závazek je s,plněn dnem, kdy je Částka odepsána z účtu Zhotovitele.

7. Nepředá-li zhotovitel kteroukoliv část díla ve lhůtě dle ČI. II. této smlouvy, je povinen
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny uvedené v odst. 1 toboto Článku
kč za každý i započatý den prodlení. Prodlení s dodáním díla či jeho části delší než 30 dnů
je klasifikováno jako podstatné porušeni smlouvy.
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8. Pro případ prodlení s úhradou faktury nebo její části
objednatel Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,3 %
započatý'den prodlení. Prodlení s úhradou faktury delší
podstatné porušení smlouvy.

v dohodnutých termínech uhradí
z dlužné částky a to za každý i
než 30 dnů je klasifikováno jako

9. Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této
smlouvě se neruší povinnost strany povinné závazek splnit, ani právo strany oprávněné
vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody přesahující uhrazenou smluvní pokutu v
plné výši.

Článek IV.
Další ujednání

l. Smluvní strany se dohodly, Že v případě, že při realizaci Projektu dle této smlouvy dojde
ke vzniku autorského díla, jehož autorem bude zhotovitel, je tento povinen poskytnout
k takovému autorskému dílu objednateli bezúplatně licenci.

"2. V případě, že při realizaci Projektu dle této smlouvy vznikne autorské dílo, jehož autorem
nebude Zhotovitel, je tento povinen bud' zajistit licenci přímo pro objednatele, nebo
ktakovému autorskému dílu opatřit licenci tak, aby mohl objednateli poskytnout
podlicenci.

3. Licence bude poskytována k užití v souladu
a beu)latně. Licence bude poskytována jako
rozsáhu:
a) časový rozsah: neomezený;
b) teritoriální rozsah: neomezený;
C) množstevní rozsah: neomezený;
d) ke všem známým způsobům užití díla.

s aktivitami objednatele pro neziskové účely
nevýhradní a bude poskytnuta v následujícím

Článek V.
Práva a povinnosti smluvoích stran

l. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci projektu bude objednatele uvádět jako partnera
Projektu, a to následujícím způsobem:

· uvede objednatele ve všech tiskových materiálech týkajících se Projektu a na
internetových stránkách projektu www.nezapomenme.cz;

· v rámci mediální komunikace ohledně Projektu (tiskové zprávy, zahajovací řeč apod.)
bude informovat o financování projektu objednatelem;

· při realizaci Projektu umístí na viditelném místě informaci o financování projektu
objednatelem včetně loga;

· v případě konání prezentačních akcí či tiskových konferencí přizve zástupce
objednatele.

2. Objednatel se zavazuje na vyzvání poskytnout příslušné podklady týkající se loga
zhotoviteli, a to nejpozději do 1 měsíce od podepsání této smlouvy.
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3. Zhotovitel prohlašuje, Že veškeré shromažďování dat se děje v souladu se úkonem
o ochraně osobních údajů a v souladu s nařízením evropského parlamentu a rady EU o
ochraně fýzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (gdpr) a zavazuje
se zmíněné směrnice dodržovat. .

4. Objednatel se zavazuje poskytovat potřebnou součinnost Zhotoviteli, zejména pokud jde
o komunikaci se zapojenými základními školami za účelem realizace Projektu a
vyhrazuje si právo kontroly naplňování předmětu smlouvy dle harmonogramu uvedeného
v příloze Č. 1.

l

Článek VI.
Ukončení smluvního vztahu

l. Smlouvaje uzavřena na dobu určitou do naplnění předmětu smlouvy.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že Zhotovitel nedodrží
plnění předmětu smlouvy dle ph1ohy č. 1, pHpadně poruší další povinnosti dle této
smlouvy. Tím nejsou dotčeny ph"pady, ve kterých je objednatel oprávněn odstoupit od
této smlouvy na základě právních pře@isů. Odstoupení od smlouvy musí mít písemné
vyhotovení a musí být doručeno druhé ze snihívních stran. Pro případ odstoupení smluvní
strany dojednávají, že ke dni odstoupení dojde mezi stranami k zúčtování dosud
prokazatelně vynaložených nákladů. Případný přeplatek se Zhotovitel zavazuje vrátit
objednateli nejpozději do 15 dnů po provedeném a odsouhlaseném zúčtování dle
předcházející věty.

Článek VII.
Závěrečná ustanovení

I. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků, které
budou platné jen, budou-ji potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou
sďuvních stran. výslovně se sjednáv4 že jiná forma změny smlouvy je nepřípustná. Za
dodatek ve smyslu tohoto článku se nepovažuje zápis z jednání či jiný písemně
zachycený obsah jednání obou stran, byť jsou na něm umístěny podpisy obou úČastníků,
není-li výslovně označen jako dodatek ke smlouvě.

3, Tato smlouva byla vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dvě
a Zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Smluvní strany se podle § 89a o.s.ř. dohodly, že majetkové spory z této smlouvy, které
se nepodařilo odstranit vzájemným jednáním, předloží k roZhodnutí výlučně místně
příslušnému soudu podle sídla objednatele.

5. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000
o obcích, o obcích, v platném mění, a byly splněny podmínky pro její platné uzavření
stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona), když starosta města Vsetína, je
oprávněn uzavřít tuto smlouvu na základě pravomoci, jež jí byla svěřena (delegována)
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na základě usneseni Rady města Vsetína ze dne 18.5.2015 č.j. 48/9/RM/2015, učiněné
dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

6. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015
Sb., o registru smluv (dále ,,registr smluv"). Zhotovitel souhlasí se @řístupněním či
zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech jednání a okolností s
jejím uzavřením souvisejících. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejněni v registru
smluv. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv postupem dle
úkona č. 340/2015 Sb.

7. Strany prohlašuji, Že si tuto smlouvu přečetly a že s jejím obsahem souhlasí. Prohlašují,
že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, a že nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek
a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Ve Vsetíně dne 2 3, 09. 2019

starosta města Vsetín ředitel pobočky Paměti národa
Střední Morava
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