
Dohoda o propagaci a reklamn spolupráci

uzavřená n e wvedeného dne, ms ce a roku v I lustopečch podle 1746 odst. 2 zák. é. 89/2012 Sb.,
občansk zákon k mezi smluvn mi stranami:

I. Msto hustopeče
se s dlem Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče
zapsané v registru ekonomickch subjektů Csu v Brn
IC 00283193 DIC 00283193
jednaj c PaedDr. Hanou Potm ilovou, starostkou
dále jen . poskytovate1

II. Generáln partner akce AGROTEC .s.
se s dlem Brnnská 74, Hustopeče 693 01
IC: 00544957 DIC: CZ00544957
zapsaná v Obchodn m rejstř ku vedeném Krajskm soudem v Brn pod sp. zn.B 138
ednaj c ing. Martinem Radou, předsedou představenstva z povřen představenstva

dále jen . objednutel.

1.
Předmt smlouvy

čelem této smlouvy je upravit práva a povinnosti smluvn ch stran, vyplvaj c ze závazku
Poskytovatele zajistit reklamn činnost piSo Objednatele v dob platnosti této smlouvy na sportovn
ukc niejiiáIodtu halové záody ve skoku y;okém -histupečké skákáii Á4OtC 2029, ktroii
zhotovitel pořádá ve sportovn hale Hustopee 06.02. u 08.02.2020 a ze závazku Objednatele za tuto
činnost Poskytovateli způsobem stanovenm v této smlouv zaplatit a při organizaci propagace a
reklamn činnosti spol upracovat.
2. Objednatel a poskytovatel se dohodli, e reklamn a propagačn innost Poskytovatele bude spočvat

a) Mediáln plnn :
prom tán loga objednatele na videostn závodů a prezentačn stn pro zpravodajská média bhem

m tinku a uvádn v tiskovch médi ch v souvislosti s akc
- piezentace objednatele v moderovanch vstupech

um stn hanneru s logem objednatele v m st konán závodů ve spollovn hale a reklamn ho panelu
kolem rozb i t

b) Propagačn materiály:
um stn loga objednatele na bilhoardech
um stn loga objednatele v katalogu závodů na tituln stran, na plakátech, v programech, letác ch a

J Justopečskch listech

c) Wehová preze1tace:
um stn loga objednatele na hlavn stránce na www.hustoiecskeskajmI.cz
prolink banner nu domovskou stránku společnosti na hlavn sLránce akce

- prezentace na acebookovém profilu msta l-lustopeče

d) Ostatn plnni:
vstup do VIP zny pro management společnosti.



II.

1 . Objednatel se zavazue poskytnout Poskytovateli za propagaci a reklamn činnost uvedenou v Č . I

této dohody odmnu ve vi:
bez DPI-I So 000,- Kč
Dpi-I 21% 10 500,- Kč
vč. DPI-I 60 500,- Kč
slovy: edesát tis c pt set korun českch. -

2. Tuto částku uhrad objednatel na účet msta 1-Iustopcče Č . 19-1382158309/0800 u Ceské spořitelny

as., v. s. 00544957 do I 5.02.2020.Po zaplacen dohodnuté částky vystav poskytovatel neprodlené

daov doklad a doruči ho objednateli.
3. V odmn je zahrnuta úhrada vekerch nákladů, které Poskytovatel nutn nebo účeln vynaloil k

vkonu reklamn a propagačn činnosti podle této smlouvy.

111.
ovinnosti smluvn stran

1. Poskytovatel se zavazuje vykonávat reklamn a propagačn činnost podle svch nejlep ch

schopnost a v souladu s oprávnnmi zájmy Objednatele, o kterch Poskytovatel v nebo by ml

vdt.
2. Poskytovatel je povinen předem upozornit Objednatele na vechny okolnosti, které by mohly m t

vliv na řádn vkon reklamn činnosti.
3. Objednatel je povinen upozorovat Poskytovatele na vechny okolnosti, které jsou podstatné pro

řádn vkon reklamn činnosti a za lim účelem mu sdlovat vekeré potřebné inFormace, tkaj c se

Obj ednatele a předmčtu jeho činnosti, která je propagována.
4. Objednatel se zavazuje předávat Poskytovateli vekeré informace a podklady nezbytné k plnn této

smlouvy, a to ve lhůtách stanovench mezi smluvn mi stranami, vdy vak nejmén s takom

předstihem, kter umon Poskytovateli včasné splnn závazků stanovench v této smlouv. Př padné

ostatn podklady pro reklamn presentaci Objednatele se zavazuje Objednatel dodat Poskytovateli

vdy nejpozdji do pti dnů před zahájen m reklamn akce.
5. Podoba graIckého zpracován , ztvárnn a barevného vyveden jednotlivch reklamn ch materiálů

slou c ch ve smyslu ust. či. I této smlouvy k propagaci vrobků a společnosti Objednatele na

plochach a m stech vyhrazench reklam, jsou smluvn stl any povinny řádn a včas projednat.

Detnitivn podoba proveden reklamn ch materiálů podléhá odsouhlasen Objednatelem.

Iv.
Doba trván dohody

lato dohoda se uzav rá s účinnost ode dne jej ho podpisu do ukončen akce uvedené v Č lánku I.

této dohody.
2. Kterákohv ze smluvn ch stran je oprávnna odstoupit od této dohody v př pad, kd druhá smluvn

st ana i přes p semné upozornn opakovan poru ila ujednán této smlouvy.

3. Odstoupen m od dohody se tato dohoda ru s účinky ke dni, kdy bylo oznámen o zruen smlouvy

doručeno druhé smluvn stran.

V.
Záv cčná ujednán

Na vztahy mezi Objednatelem a Poskytovatelem v této dohod vslovn neupravené se přimřené

pouij ustanoven zák. č. 89/2012 Sb., občansk zákon k, ve znn pozdj ch předpisú.

2. Tato dohoda nabvá platnosti a účinnosti dnem jej ho podpisu obéma smluvn mi strunami a e

vyhotovena ve dvou stejnopisech, maj c ch povahu originálu, z nich kadá ze smluvn ch stran obdr

po jednom.



3. Smluvn strany potvrzuji autentiŁnost tØto dohody a v souladu s 4 odst. zÆk. Ł. 89/2012 Sb.,
obŁansk zÆkon k, kdy se mÆ za to. e ka dÆ svØprÆvnÆ osobu mÆ rozum prøm rnØho ŁlovØka I
schopnost u vat jej s b nou pØŁ a opatrnost u e to ka d od n mø e v prÆvn m styku døvodn
oŁekÆvat, strany posoudily obsah tØto dohody u neshledÆvaj jej rozporn m, co stvrzuj sv m
podpisem. Dohodu byla uzavłenu na zÆklad jejich pravØ u svobodnØ vøle po peŁlivØm zvÆ en v ech
strun.

V H V HustopeŁ ch. 04.02.2020

sto Hu
Dukesk nam

¨ OO 28 31

obj ednatel poskytovatel

Dolo ka k listin dle 41 zÆkona Ł.128/2000 Sb., o obc ch (obecn zł zen ),
ve zn n pozd j ch płedpisø

M sto l-IustopeŁe ve smyslu ustanoven 4! zÆkona Ł. 128/2000 Sb., o obc ch (obecn zł zen ). ve
zn n pozd j ch płedpisø, potvrzuje, e u prÆvn ch jednÆn obsa en ch v tØto smlouv byly spln ny
ze strany m sta I IustopeŁe ve kerØ zÆkonem, Łi jin mi obecn zÆvazn mi płedpisy
stanovenØ podm nky ve form płedchoz ho zvełejn ni, schvÆlen Łi odsouhlasen , kterØ jsou
obligatorn pro platnost tohoto prÆvn ho jednÆn . Tuto dohodu schvÆlila rada m sta I lustopeŁe dne
04.02.2020.

V HustopeŁ ch dne 04.02.2020 \AostO H
Dukckk .

593 17
¨OO

Paed Dr. l l ana P
starostka


