
Zlí tatutární město Zlín
ám. Míru 12, 76140 Zlín
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Smlouva o technickém zajištění projekcí

uzavřená v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2, zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu
(dále jen „smlouva")

Smluvní strany:

statutární město Zlín
se sídlem:
jehož jménem jedná:
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
odpovědný útvar:
kontaktní osoba:
IČO, DIČ:

náměstí míru 12, Zlín 760 01
Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor

ec, primátor
vedoucí odd. cestovního ruchu a informací MMZ

00283924, CZ00283924
banka, č. účtu:Česká spořitelna, a. s., 3048982/0800
(dále jen „objednatel")

KINOSERVIS s.r.o.
se sídlem:
jehož jménem jedná:
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
kontaktní osoba:
zapsán:
IČ, DIČ:
banka, č. účtu:
(dále jen „dodavatel")

Filmová 174, Zlín 760 01
jednatel
jednatel
jednatel

spis. značka C 59613 vedená u Krajského soudu v Brně
28299949, CZ28299949
1422851379/0800

I. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je technické zajištění projekcí filmových titulů (dále jen „projekce") v rámci projektu
Zlínské filmové léto v roce 2020 (dále jen „ZFL"), který organizačně zajišťuje statutární město Zlín, ve
vybraných lokalitách, termínech a časech.

II. Lokality, termíny a časy projekcí, filmové tituly

1. Lokality, termíny a časy projekcí:

Lokality Termíny Začátky projekcí

mlat u zámku Zlín 3.-4. 7. 2020 21.30

sad Komenského 8.-11. 7. 2020 21.30

areál fotbalového hřiště na ulici Cecllka,

k. ú. Příluky u Zlína
17.-18. 7. 2020 21.30

areál fotbalového hřiště na pozemku

p. č. 906/162, k. ů. Malenovice u Zlína
24.-25. 7. 2020 21.30

Jižní Svahy - centrální park 28.-29. 8. 2020 21.00

2. Filmové tituly budou odsouhlaseny oběma smluvními stranami nejpozději do 15. 6. 2020.

3. V případě nepříznivého počasí se projekce nekoná.

4. Případná změna lokality, termínu, času projekcí a filmového titulu nebo zrušení projekce ze strany
objednatele musí být provedena buď písemně, nebo e-mailem. Změna nebo zrušení může proběhnout
minimálně 1 týden před termínem dané projekce. Při zrušení projekce objednatelem v kratším časovém
horizontu, než týden před plánovaným promítáním, se objednatel nezbavuje povinnosti uhradit
dodavateli veškeré vynaložené náklady, a to včetně poplatku za distribuci filmu. Pakliže dojde ke
zrušení promítání více, než týden před plánovaným promítáním, není dodavatel oprávněn požadovat
po objednateli úhradu jakýchkoli nákladů.
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5. S ohledem na nepříznivé počasí a případnou časovou tíseň může být změna nebo zrušení projekce 
odsouhlasena/o ústně čí telefonicky i v kratším termínu.

6. Dodavatel souhlasí, že v případě trvání zákazu pořádání kulturních a společenských akcí s ohledem na 
omezení z důvodu výskytu koronaviru, se buďto celá akce neuskuteční bez nároku na náhradu, či se 
případně akce uskuteční pouze v termínech, kdy zákaz nebude platit s tím, že odměna dodavateli bude 
poměrově krácena podle počtu uskutečněných projekcí filmových titulů.

III. Povinnosti objednatele

1. Objednatel zajistí:

- lokality vč. potřebných povolení,

- propagaci ZFL (letáky, plakáty, pozvánky, prezentaci na webových stránkách a sociálních sítích, 
v Magazínu Zlín, inZlín atd.)

- pořadatelskou službu,

- toalety a občerstvení v jednotlivých lokalitách.

IV. Povinnosti dodavateie

1. Dodavatel zajistí:

- technické zařízení a ozvučení vč. dopravy,

- plátno 10 X 4 m pro lokality - mlat u zámku Zlín, fotbalové hřiště Příluky, fotbalové hřiště 
Malenovice a Jižní Svahy - centrální park, plátno 14 x 7 m pro lokalitu -sad Komenského,

- montáž a demontáž pláten vč. dopravy,

- obsluhu techniků (2 technici pro lokality - mlat u zámku Zlín, fotbalové hřiště Příluky, fotbalové 
hřiště Malenovice a Jižní Svahy - centrální park;4 technici pro lokalitu - sad Komenského),

- půjčovné za filmy

- všechna nezbytná autorská práva a licence pro projekce a zároveň zajistí svolení a odvede 
odměnu za projekce filmů u příslušné autorské organizace podle platných a účinných právních 
předpisů.

- agregát pro lokalitu Jižní Svahy - centrální park vč. dopravy.

V. Cena a platební podmínky

1. Celková částka za technické zajištění projekcí v rámci ZFL dle čl. II je stanovena dohodou smluvních 
stran jako cena maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování.

Cena byla dohodnuta jako nejvýše přípustná ve výši:

Celková cena bez DPH 334 000,00 Kč

DPH (21%) 70140,00 Kč

Celková cena včetně DPH 404 140,00 Kč

Změna ceny dle této smlouvy je možná pouze v případě, že v průběhu trvání smlouvy dojde ke 
změnám zákonných sazeb DPH. V tomto případě bude cena za dílo upravena podle výše sazeb 
platných v době vzniku zdanitelného plnění bez nutnosti uzavření dodatku k této smlouvě.

2. Vstup na projekce je pro veřejnost zdarma, nevybírá se žádně vstupné.

3. Na jednotlivé projekce obdrží objednatel od dodavatele minimálně 3 dny před termínem projekce k 
odsouhlasení nacenění dodávaných služeb.

4. Objednatel uhradí cenu na základě dílčích daňových dokladů vystavených dodavatelem s náležitostmi 
a v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, se splatností 15 
dnů ode dne doručení objednateli, a to vždy po uskutečnění projekcí samostatně za jednotlivé lokality. 
Uhrazením ceny se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

5. V případě neuskutečnění projekce z důvodu uvedeného v čí. íl bodu 4 nebo 5, bude celková cena 
uvedená v odst. 1 ponížena dle skutečně zrealizovaných projekcí.
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IX. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do splnění předmětu smlouvy, tj. do 29. 8. 2020.

2. Smlouvu lze vypovědět okamžitě či od ní odstoupit v případě závažného porušení ustanovení smlouvy
jednou ze stran.

3. Smluvní strany stvrzují svým podpisem, že po přečtení souhlasí s obsahem a podmínkami smlouvy,
porozuměly jí a vzaly ji na vědomí. Smluvní strany také prohlašují, že smlouva je vyjádřením jejích
svobodné a vážné vůle a že nebyla sepsána v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

4. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-ll ve smlouvě
uvedeno jinak.

5. Smlouva se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno
dodavatel.

6. Účastníci se zavazují, že v případě sporů o obsah a plnění této smlouvy vynaloží veškeré úsilí, které
lze spravedlivě požadovat ktomu, aby tyto spory byly vyřešeny smírnou cestou, zejména aby byly
odstraněny okolnosti vedoucí ke vzniku práva od smlouvy odstoupit, nebo způsobující její neplatnost.

7. Účastníci smlouvy sjednávají, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právními předpisy
České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

8. Smluvní strany souhlasí se zpracováním svých údajů obsažených v této smlouvě pro účely této
smlouvy, účely evidenční, archivační a statistické.

9. Zhotovitel bere na vědomí:

a) uveřejnění této smlouvy, včetně všech změn a dodatků, a to v souladu se zákonem č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění předpisů následujících

b) uveřejnění této smlouvy v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv,
ve znění předpisů následujících.

10. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinná dnem zveřejnění
v Registru smluv dle zák. č. 340/2015Sb., v platném znění.

Schváleni uzavřeni smlouvy o technickém zajištění projekcí:____________________________________________________________

Doložka dle §41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a čísloJednací: 4. 5. 2020, č.J. 51/9R/2020_______________________________ _______________________________________

Schválení rozpočtu SMZ na rok 2020:______________ ___________________________________________________________________

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zněni pozdějších předpisů:

Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína

Datum a čísloJednací: 12. 12. 2020, č.J. 4/8Z/2019________

Ve Zlíně dne
/eT^.

Ve Zlíně dne .5 řoCo

Ing. et Ing. Jiří Korec
primátor

IČO: 282 99 949, DIČ: CZ28299949

zodpovídá odbor datum příjmení

}
podpis

věcně

právně OP
r
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Prprihp?níi Pídící kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb.

funkce příjmení podpis datum

príkazce

operace

správce

rozpočtu
Joč'ípZo


