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Statutární město Ostrava,

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:

Městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

zastoupený:_vedoucím odboru dopravy a komunálních služeb, na základě Zásad

pro zadávání veřejných zakázek statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih

a jím zřízených příspěvkových organizací platných, schválených Radou městského obvodu

Ostrava—Jih dne 22. 6. 2006 pod č. usn. 5036/76, ve znění usnesení Rady městského obvodu ze

dne 29. 6. 2017 č. 4994/121

IČ: 00845451

DIČ: CZOO845451 látce DPH)

Peněžní ústav:

Č- účtu: _
KS:

VS:

dále jen objednatel

a

PYRO MORAVIA s.r.o.

Slovenská 1085/13 702 00 Ostrava-Přívoz

IČ:; “ ' ”25381172-

DIC: CZ25381172

Peněžní ústav:

KS:

VS:

Zapsána vobchodním/živnostenském rejstříku

vložka 16052.

dále jen zhotovitel

Novoroční ohňostroj 2020

vedeném u KS v Ostravě, oddíl C,
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Statutární město Ostrava
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Městský obvod Ostrava-Jih. úřad městského obvodu
l l ( l l J. \' v5.3 (fi [K j ;_ : l.)

Odbor dopravy a komunálních služeb

Obsah smlouvy

 

čl.l„ Uvodní ustanoveni

Tato smlouva je uzavřena podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb„ občanský

zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

2. Smluvni strany prohlašují, Že údaje uvedené v úvodu této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou

V souladu s právní skutečností V době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených

údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

4. Zhotovitel prohlašuje, že je podnikatel a smlouvu uzavírá při svém podnikání.

5. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání závazku mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení

škody v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy, a to ve výši 10 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání

v originále předloží kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních k nahlédnutí.

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmět
u smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“),

a že v případě, že by se jim v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí

objednateli.

8. Účelem této smlouvy je zajištění provedení Novoročního ohňostroje 2020 na místě a V termínu dále

uvedeném, a souvisejících součástí díla, jak je vymezeno dále.

9. Smlouva byla uzavřena na základě Zásad pro zadávání veřejných zakázek statutárního města Ostravy,

městského obvodu Ostrava-Jih a jim zřízených příspěvkových organizací platných, schválených Radou

městského obvodu Ostrava-Jih dne 22. 6. 2006 pod č. usn. 5036/76, ve znění usnesení Rady městského

obvodu ze dne 17. 10. 2019 pod č. usn. 1677/RMOb—JIH/
1822/29.

T
*
?

10.

čl.II. Předmět smlouvy a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen na základě této smlouvy provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele

za podmínek níže uvedených Novoroční ohňostroj 2020 a souvisejících součástí díla (dále jen „dílo“), jak

je vymezeno dále. Objednatel se zavazuje dílo bez vad a nedodělků řádně převzít a za předmět smlouvy

zaplatit cenu dle čl. IV. této smlouvy.

Mapová vizualizace umístění odpališť je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy (dále též „mapová

vizualizace umístění odpališť“).

Písemný souhlas vlastníka, na jehož pozemk
u se bude odpalovat je uveden v příloze č. 2 této smlouvy.

2. Dále je součástí provedení díla dle této smlouvy zejména:

a) vytyčení bezpečnostního
okruhu ve smyslu zákona o pyrotechnice, a to do vzdálenosti 110 m

od odpališť, umístěním plotové zábrany a dopravního značení „Zákaz vstupu chodců“;

b) umístění informačních tabulí „Vstup na vlastní nebezpečí“, a to před oblastí, kde zhotovitel

předpokládá nej větší spad popílku;

c) poskytnutí součinnosti při plnění povinností objednatele uvedené zejména v ust. čl. V111. pism. b)

této smlouvy;

d) zabezpečení místa plnění před poškozením
a krádežemi;

e) zajištění hlídání místa plnění, a to včetně zajištění hlídání bezpečnostního okruhu;

í) zajištění lékařské hlídky a sanitního vozidla;

g) zajištění ozvučení proslovu a jeho hudební podbarvení;

h) zajištění a reprodukce státní hymny České republiky;

i) zajištění a reprodukce hudeb
ního podbarvení ohňostroje;

j) dokumentační audiovizuální záznam v nejméně HD rozlišení, a to proslovu, státní hymny České

republiky a ohňostroje (dále jen „audiovizuální záznam“);

k) úklid místa plnění.
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10.

11.

12.

13.

I4.

Zhotovitelje povinen zajistit předmět smlouvy řádně a včas při splnění všech technických požadavků a za

použití výrobků kategorie F2. F3, F4a dle zákona o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o

změně některých zákonů, ve znění pozdějších,předpisů (dále jen „zákon o pyrotechnics“). Zhotovitel

za porušení povinnosti plynoucí z tohoto ustanovení zaplatí objednateli smluvní pokutu

ve výši 10,000; Kč.

Zhotovitel je povinen dle ust. § 34 odst. 1 zákona o pyrotechnice požádat o povolení ohňostrojné práce

(týká se použití výrobků kategorie F4) příslušný obvodní báňský úřad a doložit takové povolení

objednateli nejpozději 10 pracovních dnů před 1. l. 2020. Zhotovitel za porušení povinnosti plynoucí z

tohoto ustanovení zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý, i jen započatý den

prodlení.

Zhotovitel je povinen dle ust. § 32 odst. 2 zákona o pyrotechnice ohlásit ohňostroj příslušnému hasičskému

záchrannému sboru kraje. Ohlášení musí obsahovat náležitosti dle § 32 odst. 3 zákona o pyrotechnice.

Zhotovitel je povinen doložit takový souhlas objednateli nejpozději 10 pracovních dnů před 1. 1. 2020.

Zhotovitel za porušení povinnosti plynoucí z tohoto ustanovení zaplatí objednateli smluvní pokutu

ve výši 10.000,- Kč za každý, i jen započatý den prodlení.

Zhotovitel je povinen při zajišťování předmětu smlouvy postupovat v souladu s obecně závaznými

právními předpisy, technickými normami, touto smlouvou a pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci apod. Objednatel za porušení povinnosti plynoucí z tohoto ustanovení zaplatí objednateli smluvní

pokutu ve výši 10.000,- Kč.

Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu díla kontrolovat, zda je prováděno v souladu s touto smlouvou.

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu smlouvy, že jsou

mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k jeho zajištění a že disponuje

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k zajištění předmětu smlouvy nezbytné.

Zhotovitel zajistí kvalitní a dostatečně slyšitelné ozvučení akce, tj. mluveného průvodního slova

před zahájením ohňostroje, státní hymny České republiky a hudebního doprovodu (podbarvení)

samotného ohňostroje. Za nedodržení tohoto ustanovení bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní

pokuta ve výši 10.000 Kč.

Objednatelem bude vymezen minimální prostor 0 průměru 110 m, který bude sloužit jako odpaliště

(travnatá plocha na kruhovém objezdu ve vlastnictví města). V případě jakékoliv škody je zhotovitel

pojištěn u České pojišťovny, pojistná smlouva č. 4903375114, odpovědnost za škody způsobené

prováděním trhacích a ohňostrojných prací (viz příloha č. 7 této smlouvy).

Zhotovitelem bude proveden slavnostní večerní, scénický ohňostroj v obrázcích s výškovým finále

podbarvený hudebním doprovodem (dle vlastního výběru), závěr pak v pyromuzikálním stylu. Technicky

se budejednat o ohňostroj odpalovaný ze 3 částí kruhového objezdu (tj. ze 3 odpališť současně) a z dalších

šesti pomocných menších odpališť dokola celého kruhového objezdu za použití výrobků kategorie F2, F3

a F4a nebezpečnosti (umístění odpališť viz příloha č. 1 této smlouvy). Dále pak 4 hořáky plamenometů.

Realizace ohňostroje bude technicky a personálně zajištěna zhotovitelem.

Ohňostrojné výrobky budou odpalovány mimo tramvajové trolej e, budou použity nejbezpečnější výrobky

prvotřídní kvality. Pod pyrotechnickými výrobky budou umístěny podložky, které budou řádně

zafixovány, aby nedošlo k jejich odklonu. Vzdálenost diváků od kruhového objezdu musí být

minimálně 35 m od kraje travnaté plochy kruhového objezdu. Proti nepředvídatelnému rozletu světlic

nebo jiných pyrotechnických elementů bude místo zabezpečeno ohrazením odpališt' kombinovaným s

vysokým oplocením s plnou výplní. Ohňostrojné výrobky budou odpalovány mimo tramvajové troleje.

Budou použité nejbezpečnější ohňostrojné výrobky prvotřídní kvality. Pod pyrotechnickými výrobky

budou umístěny podložky. Dále budou řádně zafixovány, aby nedošlo k jejich odklonu. Hořáky plamenů

budou pevně stabilizovány. Za nedodržení tohoto ustanovení bude objednatelem zhotoviteli účtována

smluvní pokuta ve výši 10.000 Kč.

Zhotovitel je povinen ohňostroj provést hospodářským subjektem nebo osobou s odbornou způsobilosti,

a to v souladu s ohlášenými údaji podle ust. § 32 ods. 3 písm. a) až d) zákona o pyrotechnice a za dodržení

opatření ohlášeného podle ust. § 32 odstavce 3 písm. e) zákona o pyrotechnice. Za nedodržení tohoto

ustanovení bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 10.000 Kč.
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16.

17.

18.

19.

. Zhotovitel je povinen se pro umístění plotové zábrany a dopravního značení „Zákaz vstupu chodců“

při vytyčení bezpečnostního okruhu dle ust. odst. 2 písm. a) tohoto článku dohodnout na jejich umístění

s Dopravním podnikem Ostrava a. s. tak. aby bylo umožněno stání tramvají,jejichž provoz bude v průběhu

konání dle harmonogramu (tak, jak je vymezen níže) vyloučen, v okolí místa plnění (tak, jak je vymezeno

níže).

Zhotovitel je při plnění díla povinen postupovat dle harmonogramu, který je součástí této smlouvy jako

příloha č. 3 (dále jen „hannonogram“).

Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavřely

po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

Místem plnění je městský obvod Ostrava-Jih, bližší vymezení je obsaženo v příloze č. 1 této smlouvy.

Místem pro předání audiovizuálního záznamu (tak jak je vymezen níže) je odbor dopravy a komunálních

služeb Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, přičemž audiovizuální záznam bude předán kontaktní osobě

objednatele ve věcech smluvních, nedohodnou—li se smluvní strany jinak.

čl.III. Trvání smlouvy

1.

2.

3.

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude zhotovitelem provedeno takto:

a) dne 1.1.2020 v době od 10:00 h provedení instalace díla, zejména dle ust. čl. II.

odst. 2. písm. a), b), c), d) a e) této smlouvy,

b) v souladu s harmonogramem dne 1. 1. 2020 v době od 17:55 h do 18:15 h v místě plnění

provedení Novoročního ohňostroje 2020 a dalších části díla zejména dle ust. čl. II. odst. 2.

písm, f), g), h), i) aj) této sn1louvy.

0) dne 1. 1. 2020 v době do 20:00 h úklid místa plnění.

K předání místa plnění zhotoviteli objednatelem dojde v 10:00 h dne 1. 1. 2020.

Zhotovitel prohlašuje, že sjednané lhůty jsou vzhledem k povaze činnosti přiměřené a budou dodrženy.

čl.IV. Cena díla

1.

5
"

Novoroční ohňostroj 2020

Smluvní strany sjednávají celkovou cenu za provedení díla takto:

 

 

 

cena bez DPH (dále jen „Cena“) 434 500 Kč

DPH 65 175 Kč

cena s DPH 499 675 Kč    
Cena je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.

DPH se bude řídit právními předpisy účinnými ke dni zdanitelného plnění. Zhotovitel odpovídá za to,

že DPH je stanovena v souladu s právními předpisy účinnými ke dni účinnosti/platnosti této smlouvy.

Součástí sjednané Ceny jsou veškeré náklady zhotovitele nutné pro řádné a úplné plnění předmětu

smlouvy včetně veškerých nákladů spoj ených se zajištěním účasti zhotovitele na všechjednáních, nákladů

na zajištění bezpečnostní agentury (bezpečnostní opatření), nákladů na minimálně 3 lékařské hlídky první

pomoci včetně sanitek a zhotovitel není oprávněn objednateli účtovat jakékoli další náklady. Cena

obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to po celou dobu trvání

smlouvy.

Ke změně Ceny může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného

a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde ke změně rozsahu

předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že dojde—li ke dni plnění

předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této

smlouvy, bude od okamžiku nabytí účinnosti změněné sazby DPH použita účinná sazba DPH. 0 této

skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

třěaíššákvlíě'"
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čl.V„ Platební podmínky

1.

.
“

10.

11.

12.

13.

14.

Objednatel prohlašuje, že pro plnění, lderé je předmětem této smlouvy nebude aplikován režim přenesené

daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o*dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

(dálejen „zákon o DI’H“).

Podkladem pro úhradu Ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen ,.faktura“), které bude mít náležitosti

daňového dokladu dle zákona o DPH.

Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen

ve faktuře uvést i tyto údaje:

a) evidenční číslo faktury a datum vystavení;

b) agendové číslo smlouvy objednatele (typ/poř. číslo/rok/odbor) z razítka na první straně této smlouvy

a datum j ejího uzavření, název: Novoroční ohňostroj 2020;

c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo

uzavřené smlouvy);

(1) označení banky a číslo účtu, na který musí být cena zaplacena;

e) lhůtu splatnosti faktury;

f) zápis o předání a převzetí předmětu nájmu bez vad a nedodělků;

g) název, sídlo, příjemce, IČ a DIČ zhotovitele a objednatele;

h) údaje zhotovitele o zápisu do Obchodního rejstříku, popř. o zápisu do jiné evidence u podnikatelů

nezapsaných do Obchodního rejstříku;

i) označení útvaru objednatele, který akci likviduje (tj. odbor dopravy a komunálních služeb);

j) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu a e—mailu.

Smluvní strany se dohodly, že dílčí plnění je vyloučeno.

Zhotovitel vystaví a doručí objednateli fakturu do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečněného zdanitelného

plnění (tj. ode dne převzetí díla objednatelem).

Lhůta splatnosti faktury, jakož i všech ostatních plateb (např. úroky z prodlení, náhrady škody aj.)

je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím prokazatelném doručení druhé smluvní straně.

Faktura bude doručena jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence, elektronicky

do datové schránky, elektronicky e-mailem nebo osobně proti písemnému potvrzení pracovníka podatelny

objednatele.

Faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

pro některé vybrané účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými

organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu. Rovněž bude ve faktuře uplatněn Pokyn

GFŘ D-22, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních

z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.

Nebude—li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně

vyúčtována Cena, je objednatel 'oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli

k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.

Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původni lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět

ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře

bez ohledu na číslo účtu uvedené v úvodu této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné

způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat 0 účet vedený

V tuzemsku.

Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Pokud zhotovitel nevystaví a nedoručí objednateli fakturu v daném termínu, je objednatel oprávněn

účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit zaplacení úroku

z prodlení ve výši 0,015 % z dlužené částky za každý den prodlení.

Zálohy nej sou sjednány, přičemž se smluvní strany dále dohodly, že vylučují užití ust. § 261 1 občanského

zákoníku.

Pro případ, že zhotovitel bude mít dle této smlouvy povinnost přiznat a zaplatit DPH, činí toto prohlášení:

Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jim v průběhu trvání

“i “ Ill
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smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli. Pokud se stane zhotovitel
nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za
zdanitelné plnění Cenu a úhradu samotné DPH provést přímo na bankovní účet místně příslušného správce
daně dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení DPH na bankovní účet správce daně zhotovitele a zaplacení
Ceny zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou Cenu.

čl.Vl. Předání díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli. O předání
a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda
dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.

2. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, obecně závazným
právním předpisům, příslušným nomiám nebo jiné dokumentací vztahující se k provedení díla, popř.
pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí.

4. Zhotovitel je povinen dílo předat objednateli takto:

a) vyčištěné a vyklízené odpaliště nejpozději ve 20:00 h dne 1. l. 2020;

b) úplný a řádný audiovizuální záznam na 1 CD nebo DVD, kterým zároveň dojde k předání ohňostroje,
ato nejpozději ve 12:00 h dne 3. 1. 2020;

(dále jen „předání dila“).

5. Objednatel je povinen provedené dílo převzít nejpozději do 3 pracovních dnů po předání provedeného díla
zhotovitelem.

6. O předání díla bude zhotovitelem sepsán zápis o předání díla dle jednotlivých fází (dle odst. 4 tohoto
článku). Tento zápis sepíše zhotovitel do vlastního formuláře, nebude-li dohodnuto jinak, a bude
obsahovat:

a) číslo a datum uzavření této smlouvy, včetně čísel a dat uzavření j ejích dodatků;

b) datum a hodinu zahájení a ukončení jednotlivých fází díla (tak, jak jsou vymezeny v odst. 4 tohoto
článku);

c) prohlášení objednatele o tom, zda přebírá vyčištěné a vyklizené odpaliště, případně z jakého důvodu
ho nepřijímá;

d) datum a hodinu doručení audiovizuálního záznamu,

e) prohlášení objednatele o tom, zda přebírá audiovizuální záznam,

Í) prohlášení objednatele, že dílo přejímá, případně z jakého důvodu ho nepřej ímá;

g) datum a místo sepsání zápisu;

h) jména a podpisy oprávněných či kontaktních osob zhotovitele a objednatele.

7. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.

čl.VII. Práva z vadného plnění

]. Není-li touto smlouvou stanoveno jinak, řídí se odpovědnost za vady občanským zákoníkem.
2. V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne činností zhotovitele související s předmětem

smlouvy prokazatelné újma, která nebude kryta pojištěním sj ednaným ve smyslu čl. 1. odst. 5 této smlouvy,
je zhotovitel povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků.

čl.VIlI. Povinnosti objednatele

Objednatel je povinen zajistit na své náklady:

a) dohodu o organizaci veřejné dopravy s Dopravním podnikem Ostrava a. s. dle harmonogramu;
b) dopravní značení a odklon individuální (mimo chodců) a autobusové dopravy, a to

dle harmonogramu;

c) zhasnutí veřejného osvětlení, a to dle harmonogramu;

d) součinnost Policie České republiky, Městské policie Ostrava a Hasičského záchranného sboru.

,.. l e ;. a
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čl.IX., Sankční ujednání

l. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč v případě, že dílo nebude

provedeno úplně a řádně.

V případě prodlení s provedením díla ve smyslu ust. § 1980 odst. 1 občanského zákoníku je zhotovitel

povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč a smlouva zaniká ve smyslu ust. § 1980 občanského

zákoníku, nedohodou-li se smluvní strany jinak.

V případě prodlení s předáním a vyčištěného a vyklizeného odpaliště je objednatel oprávněn provést

odstranění předmětu smlouvy prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.

Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případné vzniklé škody.

Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele s tím, že na smluvní pokuty

bude vystavena samostatná faktura.

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda

a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

Smluvní strany, využívajíce své smluvní volnosti, sjednávají automatické započtení vzájemných

peněžitých nároků vzniklých z této smlouvy, bez nutnosti prohlášení o započtení dle § 1982 občanského

zákoníku.

Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, všechny smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 30 kalendářních dnů

od jejich prokazatelného uplatnění vůči druhé smluvní straně.

čI.X. Závěrečná ujednání

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění 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), ve znění pozdějších předpisů.

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou

změny DPH uvedené v čl. IV. odst. 5 této smlouvy a změny kontaktních či oprávněných osob zhotovitele

a objednatele), které budou vzestupně číslovány, výslovně označeny za dodatek této smlouvy a podepsány

oprávněnými zástupci smluvních stran. Zhotovitel bere na vědomí, že k uzavření dodatku k této smlouvě

předchází jeho projednání a schválení v Radě městského obvodu Ostrava—Jih.

Smluvní vztah lze ukončit i písemnou dohodou obou smluvních stran.

Za zhotovitele je o rávněn jednat ve věcech technických, realizačních a smluvních:

-—jednatel
Kontaktní osob ob'ednatele ve věcech smluvních:

.Ěvedoucí odboru dopravy a komunálních služeb

a po dobu jeho ne řítomnosti:

'_zástupce vedoucího odboru dopravy a komunálních služeb

Oprávněné osoby objednatele ve věcech organizačních:

referent obchodu a služeb odboru dopravy a komunálních služeb

referent obchodu a služeb odboru dopravy a komunálních služeb

Při změne onta ních či oprávněných osob objednatele či zhotovitele není nutné uzavírat dodatek

ke smlouvě. O této skutečnosti se druhá strana vyrozumí písemně.

Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti splněním předmětu

smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí

straně.

Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelná od ostatního obsahu se stane neúčinným

nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost

ostatních ustanovení.

Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak

znemožní.

Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ust. § 1978 odst. 2,

ust. § 2093, ust. § 2591 a ust. § 2605 odst. 2 občanského zákoníku.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Zhotovitel prohlašuje. že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ust. § 1765 odst. 2 občanského

zákoníku.

Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku že vylučují přijetí

nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem

nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena

po' vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj proj ev

učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což

stvrzují svými podpisy.

Vše, co bylo mezi smluvními stranami dohodnuto před uzavřením této smlouvy, ve věci týkající

se předmětu této smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto

v této smlouvě.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými

zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

Nedílnou součástí této smlouvy je:

0 příloha č. 1 — Mapová vizualizace umístění odpališť včetně legendy

0 příloha č. 2 — Písemný souhlas vlastníka, na jehož pozemku se bude odpalovat

. příloha č. 3 — Harmonogram

. příloha č. 4 — Nabídka pro realizaci ohňostroje

. příloha č. 5 — Výpis z obchodního rejstříku

. příloha č. 6 — Výpis 2 živnostenského rejstříku

. příloha č. 7 — Potvrzení o pojištění odpovědnosti firmy

Za objednatele:
Za zhotovitele:

Datum:

as slu 2mg
66 ~11» 2019

Datum:
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L Červená

2. Oranžová

3. Zelená

4., Černá

5. Modrá

7. Zelenkavá

8. Okrová

gacgwnA

odpaliště

bezpečnostní okruh

pódium a zvuk

směr dopadu vyhořelých zbytků těles

stanoviště hasičů (cisterna s osádkou)

stanoviště zdravotníků (sanitka s osádkou)

místo pozorování (shromaždiště lidí)

umístění ohňů a plamenometů



Statutární město Ostrava

Městský obvod Ostrava-Jih, úřad méstskeho obvoduodbor dopravy a komunálních služeb

Vaše značka:

Ze dne:

Naše značka: JIH/083643/19/ODK/Kud
PYRO MORAVIA s.r.o.

ovenská 1085/13

702 00 Ostrava - Přívoz

Vyřizuje:

Telefon:

Fax:

E-maíI:

 

Datum:
9.října 2019

Souhlas vlastníka pozemku s konáním ohňostroje

Vážený pane,

s odkazem na ust. § 32 odst. 3 zákona č. 206/2015 Sb. souhlasíme s provedením slavnostního
novoročního ohňostroje konaného dne l. ledna 2020 v časovém rozmezí 18:00-18:15 b
na pozemku ve vlastnictví Statutárního města Ostrava, svěřenému městskému obvodu Ostrava-Jih.

Jedná se o pozemek pč. 203/1 v k. ú. Hrabůvka na ulici Homí — kruhový objezd.

S pozdravem

   IS os arosta

Horni 791! 3. 700 30 Ostrava-Hrabuvka IČ 90845451
©ST!RAVA | | |

ID datové schránky 2s3brdz
[_JIC C20084545_

. o I
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lkmnin kouřili “monzibřtsího '.šŠflUř—li'hjŘ Willi:

v I)”; 1. ledna 2021B.

< \ CHS—(HCIH ro;/:me/í ranní 18:15 h.

„. Aibl'ein} proti nepov olenemu vjezdu automobilu a v_vluku dopruvv zajistí objednatel.

— proslov u státní h_vmnu začne \ 17:55 h. proslov bude hudebně podburven a po dobu

konání samotneho ohňostroje budou hrát skla-ídb) více žánru (abychom uspokojíli co

nejširší verejnost),

c zhasnutí veřejného osvětlení (ulice llorní, kruhový obje/d a Dr. Martínka dle mapové

vizualizace \ priloze Č. 1 této smlouvy) zajistí objednatel nejdéle

v době 17:58 h-l8:15 h.

Místo konání:

0 Kruhový objezd ulic Horní x Dr. Martínka v ()stra\'ě»llrabuvce.

Výluka autobusové dopravy v oblasti ulic Dr. Martínka a Horní v Ostravě-l—lrubuvcc

se uskuteční nejdéle v době 17:15—19:00 h.

Výluka tramvajové dopravy v oblasti ulic DLMartínka a Horní v()struve—llrabůvce

se uskuteční nejdéle v době 17:55-18:20 11.

Uzavírka pro individuální dopravu v oblasti ulic Dr. lvlartínkzt a Horní v Ostravě-Hrabůvce

se uskuteční nejdéle v dobe 17:00—19:0011.
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700 30 Ostrava — Jih

 

V Ostravě. 8. října 20l9

Věc: Nabídka pro realizaci ohňostroje

Vážená paní, vážený pane.

reagujeme tímto na Vaši poptávku a zasíláme Vám slíbenou nabídku slavnostního ohňostroje u kruho-

ve' objezdu v Ostravě-Hrabůvce podbarveny hudebním doprovodem a plameny.

Základní parametg ohňostroje

Doba zahájení: Ol. 01. 2020 v 18.00 hodin

Doba trvání: Do 15 minut

Typ ohňostroje: Večerní, scénický v obrazcích s výškovým finále podbarvený hudebním

doprovodem (dle vlastního výběru), závěr pak v pyromuzikálním stylu.

Místo pozorování: Z celé městské části ajejiho nejbližšího okolí

Technická a legisla- Vymezení minimálního prostoru o průměru 100 m, které bude sloužit jako

tivní příprava za- odpaliště (travnatá plocha na kruhovém objezdu ve vlastnictví města).

bezpečení akce V případě jakékoliv škody je fmna pojištěna u České pojišťovny, pojistná

smlouva č. 49035751 14, odpovědnost za škody způsobené prováděním trha—

cích a ohňostrojných prací (viz příloha.)

Zabezpečení prosto— Vzdálenost diváků od kruhového objezdu musí být minimálně 30m od kraje

ru akce: travnaté plochy kruhového objezdu. Zabezpečení proti nepředvídatelnému

rozletu světlic nebo jiných pyrotechnických elementů bude zabezpečeno

ohrazením odpalíšť kombinovaným vysokým oplocením splnou výplní.

Ohňostrojné výrobky budou odpalovány mimo tramvajové troleje. Budou

použité nejbezpečnější ohňostrojné výrobky prvotřídní kvality. Pod pyro-

technickými výrobky budou umístěny podložqu. Dále budou řádně zafixová-

ny, aby nedošlo k jejich odklonu. Hořáky plamenů budou pevně stabilizová-

ny.

Základní scénář: Scénář i parametry lze přizpůsobit konkrétním požadavkům organizátorů.

z technického hlediska sejedná o ohňostroj odpalovaný ze tří částí kruhové-

ho objezdu (ze tří hlavních odpališt' současně) a z dalších šesti pomocných

menších odpalíšť dokola celého kruhového objezdu za použití výrobku kate-

gorie F2, F3 a Na nebezpečnosti. Dále pak 4 hořáky plamenometů.

Ohňostroj bude zaplněn klasickou pyrotechnikou typu malé a střední válcové

a kulové pumy, především pivoňky, chryzantémy. dahlíe, palmy ajiřiny ve

výšce cca 80 metrů. Pod nimi bude kulisu tvořit odpalování velkých baterií.

bombet a min, které se rozvinou cca ve výšce 40 — 50 metrů.
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(“u-nn olmostroje;

Přehled pyrotech-

nických výrobků:

()prax llll dynamit-ky pyrmnu/jkfilni1mm bude tvořit itcsptvcetnc ninoisuí

jednm'ýstřclmých výmetnic. které budou doprmazct barevné kulové pum)

nejrůznějších barev ve výšce cca 100 metru až do í'íp'lne'ho Finale. kde budou

použity kulové pumy 125 mm s průměrem rozprskn na nebi 150 ml

 

 

Klasický ohňostroj 250000.- Kč

Bezpečnostní agentura, zábrany a zdravotní služba 60.000: Kč

Opláštení odpališt' 14.500.- Kč

Zvuk
40000.- Kč

Transformátor elektrické centrály 10.000— Kč

Práce odpalovačů (odpalné) 60.000,- Kč

Celkem bez DPH 434.500— Kč

Sazba DPH 15% 65.175- Kč

Celkem vč. DPH 499.675,- Kč

V ceně ohňostroje je započítáno dopravné, odpalné, asistence pyrotechnildí,

prodej pyrotechnických výrobků, hrubý úklid po ohňostroji, ozvučení, práce

odpalovačů a pronájem plamenometů.

Kulové pumy středních a velkých ráží různých typů a barev v celkovém

nických výrobků: počtu 150 kusů,

světelné rakety v celkovém počtu 50 kusů,

kompaktní ohňostroje v bateriích v celkovém počtu 20 kusů = cca 3000 vý—

střelů,

fontány a římské svíce v celkovém počtu 25 kusů = cca 560 výstřelů.

Vzhledem k tomu, že jsme nejvýznamnější distributoři ohňostrojných výrob-

ků v České republice a tyto dodáváme všem ostatním odpalovačům, můžeme

se přizpůsobit i rozmarům počasí a vybrat nejvhodnější výrobky v případě

deště nebo silného větru.

V případě inverze použijeme výrobky méně kouřivé nebo zcela bez kouře!

Při realizaci ohňostroje a během celé přípravné fáze se zavazujeme dodržet všechny pokyny

hlavních organizátorů akce.

Závěrem Vás ujíšt'ujeme, že pokud ohňostroj provede naše firma, bude to skvělý a nezapome-

nutelný zážitek pro všechny diváky a důstojná součást celé akce. Ostatně reference o naší firmě mů-

žete získat na Městských a Obecních úřadech v Karviné, Kroměříží, Novém Jičíně, Studénce,

Petrovicích u Karviné, Vražném, Jeseníku nad Odrou, Těškovicích, Kuníně, Mohelnici, Ostravě,

Píšti, Havířově, Humpolci atd.

Na závěr Vás chceme pozvat na prohlídku do naší fotogalerie na našich webových stránkách

tm n.mromoravíaeu, kde můžete fotografie našich ohňostrojů shlédnout, případně ohodnotit. Videa

také naleznete na našem kanále youtube.cz. Na stránkách najdete také poháry z vítězství na ohňostroj-

ných festivalech.

S pozdravem a úctou
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IČO: 25331 1 72 urč.- czzsas1 1 72



m obchodniho rejstřlxu. vedeného

Krajským aoudbm v Ostra

cddíl C, vložka 16052

HafLw Záp;5u; Jl.září 1997

)?:nodLí filma: PYRO MORAVIA s.r.o.

95513: Ostrava-Přívoz, Slovenská la, psč 702 oo

ícgtýfskašn; Čísjo: 253 81 172

» provádění trhacích a ohňostrojových praci

- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

- ničení, zneškodňování, nákup a prodej výbušnin

:Lacutární orgán:

Jednání za společnost: Jednatel jedná za společnost samostatně a

podepisuje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu

připojí svůj podpis.

Vklad: 100 000.— Kč

Splaceno: vklad splacen v plném rozsahu.

Záxlhdnf kapitál: 100 000,— Kč

-------------- Správnost tohoto výpisu se potvrzuje __„-______-___

Krajský soud v Ostravě

 

výpis vyhotoven: 08.11.2006 11:21:33 .§:r
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&, MUFU IWH—521110

Sp zostra “UI-(*r) 4817121111)

V' ' “" tr l 'l ' 71"1”“tj/EMS z zav-nos ensneoo Bojs 131le

chlmle firmu.: PYRO MORAVlA s.r.o.

Sídlo Slo\ cnská 1085/12), 702 UO, Ostravu - Přívoz

ldentiňkzáčni číslo moby: 25381172

 

'/.1v:10.vtcn„vké Upl'rhrnční C. 1'

Předmět podnikání: Ničcní, zneškodňování, nákup a prodej výbušnin a provádění trlincích prací

Vznik opm'wnčni: 11.09.1997

Dona plznnosti opravneni: na dobu neurčitou

 

7n-1nm'clmké .:./náv núm' 1‘ 7

Předmět podnikání: Výrobu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 3'23 živnostenského 7ákona

Obory činnosti; Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, kromě příloh 2.455/91 Sb.

Vznik oprávněni: 11.09.1997

Doba platnosti opravneni: na dobu neurčitou

 

Zlvnoxrcrixké oprávnění č. 3

Předmět podnikání: Nákup, prodej, ničení a zneškodňování pyrotrchnických výrobků kategorie 122.1211 F4

a provádění ohňostrojných prací

Vznik oprávnění: 11.09.1997

Dobn platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

 

Úřad příslušný podle i;" 71 odst. 2 Živnostenského zákona: Magistrát města Ostravy

V: Frýdlantě n 0, 3l.08.20l6

   referent odboru \ . kého úřadu

inn/P 171239

(jasn- hřipndn' wmm l?Hl(—»*l(š'il<'l\'on swans l



  

   

Česká pOiišt'm-na a.s. si.miw H; i_tm už to i:: HU ;; „i 1/ ~wse Liii ní:—u vrvtmís, „u .. u :1

warm”. j' “55ml _. J i'veataw-i'i'i :.fuizf., Pi "2‘: ,POJE'T." ;

FT“?

Muj L

www/sni v Lil'áďrřl i p©i ímé hum žiji—> 53V „11er

Pojistník

Název frrr'y FVRO MORAVIA S R I) ITO 2

U'icc, i'slo jaojiisiiiš Slavemká 1383,12

PSC, obr—(' 10g ()0 Ostrava .)

sm (MA RH’JBL rm

> Přehled pojištění

”ouéténz majetku

Joušténí odpnvézinnsti

> Rozsah pojistění

Pojištění majetku

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.

Poxud je u některých dále uvedených pojištěni oprávněná osoua odjišna', je to uvedeno .i pimiuinéflo pojištění

Pojistná událost

Pejistnou událostí je škoda vznikta na majetku nebo jiná okoinost d‘e pojistné smlouvy

Pojistná nebezpečí

Poiistným nebezpečím jsou skutečnosti .;i udáiosti vymezené v pojistné smlouve jako možná příčina vzniku pOjistiie události

Pojištění se řídí pojistnou smlouvou, Všeobemýri'ii pojistnými" podmínkami pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-(H/ZOM a

příslušnými Dopiňkovymi pojistnými podmínkami

POJIŠTĚNÍ MOVITÝCH vĚcí . ODCIZENÍ

Podminky, rozsah pojištění a poiistných nebezpečí stanoví pojistná smlouva, řídí se DPPMP—P-OTDUM

Pojištění odpovědnosti

Oprávněnou osobou 2 tot'oto pojištění je pojistník

Pojistná událost

Pojístnou událostí je škoda Čl újma vzniklá na žwotě, zdiaví. inajctku nebo jiná okoliiOst dle pollsmé smlouvy

Pojistná nebezpečí

Pojistný/rn nebemečí'n jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události.

Podmínky a rozsah porištětií stanoví pOjistná smlouva a Všeobecné pojistné podminky pro po; Ště'ii majetku a odpovědnosti

VPP/\AO-P-Oi/ZOVL

Pujištění v základním ionaliu se sjednává s limitem pojistného pnění 1O 000 000 Kč

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním iozsahem Ewopa

Pojištění v základním rorsahu se sjednává se spoiuúčastí 2500 Kč

Pojistná doba

POjištěrií se sjednavá na dobu od 13 3 2019 (1012 3 2020

Pojištění se sjednává s automatirkou prolongací

informaci o tom zda Česká o'išt'oma 3.5 eviduje toto pouštění výše uvedeného pniistiiika, je možné ověřit zasiaiiiin kopie tetu pOjistky

na G-maiizůzahranični spoiečnost může vznést dotaz na adrese" http/fen ceskapojistovnaLz/contatts
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   Pvditc“ 50’8"];J uměním

InfO'mac: o tom zda ČGSká poiiŠf'ox'nb

 

„ s eviduie toto popštóní výše Lucderlďio pojistníka, je možné měřit zasíár ím kopte tém pojrsrxy

na e mail. zahrarnční společnost může vznést dotaz na a iresc: httpi/fenceskapojistow:a.cz/contans,

 

  


