Dům kultury Hodonín. příspěvková organizace
Horní Valy 3747/6
695 01 Hodonín
IČ; 138 948 21
DIČ; (3215990013031

DŮM KULTURY HoDoHtH

Smlouva 0 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,D1Čz (2699001303
(dále jen objednatel)
1.2. Zhotovitel:

Petr Herzán
Masarykovo náměstí 9/22
697 01 Kyjov

IČO 68079478

5*'

(dále jen zhotovitel)

PŘEDMĚT SMLOvz
Zhotovitel Se zavazuje. že pro objednatele provede při příležitosti pořádání akce s názvem
...Novoroční ohňostroj 2020“ následující činnosti: osobně připraví ohňostroj i
s reprodukovaným hudebním 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.

Délka ohňostroje s reprodukovaným hudebním doprovodem bude cca 8 minut.

MÍSTO PLNÉNÍ, ČAS PLNÉNÍ A zPŮSOB PŘEDÁNÍ:
Místem plnění je Masarykovo náměstí Hodonín. místem odpalu ohňostroje je střecha
České pojišťovny a.S. na Masarykově nám. 117/25. 695 01 Hodonín. dále samotné
Masarykovo náměstí ěp. 53/1. 695 35 Hodonín (před Radnici Hodonín). Dílo bude
prováděno dne l. ledna 2020 v 17.00 hod.

Obj ednatel potvrdí řádně provedení díla pod isem ísemne'ho potvrzení. Za Objednatele je

takove potvrzení oprávněn podepsat ředitel h

. CENA ZA ZHOTOVENÍ DÍLA:
4.1

Cena za zhotovení dila je stanovena ve výši 50.0005- Kč. slovy
českých sjednaný vzájemnou dohodou obou Stran.

Padesáttísíckorun

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k řádnému provedení díla a to včetně
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.
Cena díla bude vyplacena dle vzájemné domluvyr obou stran na základě daňového dokladu
(faktury) a Potvrzením o řádném předání díla dle bodu 3.2.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ:
Vznikne-li objednateli zdůvodu vadného plnění ěi prodlení s předániın díla škoda. je
zhotovitel povinen tuto škodu objednateli íinaněně uhradit.
5.2

Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti odpovědnosti za škodu způsobenou třetím
osobám. Kopie pojistné Smlouvy je přílohou této smlouvy.

5.3

Vpřípaděj že zhotovitel neprovede řádně dílo dle této Smlouvy, zavazuje se zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000.- Kě. a to na základě písemně výzvy
objednatele k jejímu zaplacení. Právo na náhradu škody tím není dotčeno.

5.4

Objednatel se zavazuje poskytnout tuto součinnost pro řádné provedení díla:
a)

Zajistit přístup zhotovitele na místo odpalu ohňostroje 1. 1. 2020 od 8.00 hod. Pro
zajištění vstupu k místu odpalu z budovy Ceské pojišťovny a.s. na Masarykově nám.
117/25, 695 01 Hodonín, je pověřen pracovník Domu kultury Hodonín.

b)

Zajistit ozvučení.

5.5

Objednavatel se zavazuje uhradit dodavateli materiál a náklady spojené S dopravou a
přípravou ohňostroje v případě., že objednatel zruší sjednaný ohňostroj z vlastní vůle.

5.6

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.

5.7

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

5.8

Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel
obdrží 1 vyhotovení., l přísluší zhotoviteli.

v Høaøninč dne 2. 9. 2019

Z. /ĹŽ
v Høánninè dne, 2. 9/2019

Potvrzení 0 řádném předání díla
1.

SMLUVNÍ STRANY;

1.1. Objednatel
Dům kultury Hodonín, příspěvková Organizace
Horní Valy 3747/6, 695 01 Hodonín

IČO: 136948215D1Čz (2699001303
(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Petr Herzán
Masarykovo náměstí 9/22
697 01 Kyjov

IČO 68079478

(dále jen Zhotovitel)
Objednatel tímto Stvrzuje, Že zhotovitel řádně provedl dílo dle uzavřené Smlouvy o
Spolupráei ze
dne '2. 9. 2919„ tedy osobně připravil ohňostroj i a reprodukovaným hudebním doprovo
dem a
Zajistil odpálení ohňostroje z místa určeného objednatelem. Tento doklad Slouží jako podklad
pro
výplatu Smluvené ceny díla.

V Hodoníně dne l. l. 2020

