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DODATEK č. 1 
ke smlouvě o zajištění uměleckého vystoupení č. 05/2020 ze dne 30. 3.2020  

 
1. Smluvní strany  

1/ Dodavatel:     Richard Kroczek    se sídlem Ahepjukova 2801/11, 702 00 Ostrava, Moravská ostrava 
      IČ:  44744676 
      DIČ:  CZ6408251949 – plátce DPH 

za něhož jedná Richard Kroczek vykonávající svým jménem práva 
výkonných umělců, jejichž umělecké výkony jsou při koncertech 
vytvářeny a veřejně provozovány 
Bankovní spojení: Raiffeisen BANK, a.s., Ostrava 
Číslo účtu: 5556455564/5500 

 
(dále jen „dodavatel“) 

 
a 

 
2/ Objednatel:       

Město Kutná Hora Zastoupeno starostou panem Ing. Josefem Viktorou 
Havlíčkovo náměstí  552/1  
284 01 Kutná Hora 
IČ: 00236195 
DIČ: CZ00236195 

 
(dále jen „pořadatel“) a také společně „smluvní strany“ 

 
2. Předmět dodatku smlouvy  

Smluvní strany se v souladu s § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dohodly na 
níže uvedených změnách smlouvy o zajištění uměleckého vystoupení  
č. 05/2020 ze dne 30. 3.2020 a svými podpisy tuto dohodu stvrzují.  

 
1. Text uvedený v článku II. Předmět smlouvy se ruší a plně nahrazuje takto:  
Dodavatel se zavazuje zajistit umělecké vystoupení uvedené v čl. I. této smlouvy v prostorách 
pořadatele, tj. kryté venkovní pódium v areálu Palackého náměstí na adrese Palackého 
náměstí, Kutná Hora GPS: 49°56'57.862"N, 15°16'6.400"E.  
Místo konání: Kryté venkovní pódium 
Datum konání: 25. 9.2021 
Začátek vystoupení: 21:00 hodin 
Konec vystoupení: 22:00 hodin 
Příjezd techniky (nástroje): 20:00 hodin 
Zvuková zkouška: od: 20:30 hodin do: 21:00 hodin 
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Pořadatel zajistí dodavateli přístup na jeviště, popřípadě otevření sálu od 20:30 hodin včetně 
zajištění přítomnosti pořadatele a technického personálu (nosičů aparatury, zvukaři, aj.). 
Výkonem práv a povinností vyplývajících z této smlouvy pověřuje pořadatel v den 
uměleckého vystoupení: 
Pana(í)       Pavel Ladra  / Tel.: +420 604128197, Jaroslava Brandejská/ Tel.: +420724191459 
Zvukař       Josef Krčil / Tel.: +420 604878124 

 
2. Ostatní náležitosti  
1. Ostatní náležitosti smlouvy zůstávají beze změn. 
2. Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu. 
3. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy o zajištění uměleckého vystoupení  

č. 05/2020 ze dne 30. 3.2020 a je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom 
obdrží každá strana. 

4. Podpisem této smlouvy její účastníci potvrzují, že ji uzavřeli svobodně a vážně, určitě 
a srozumitelně, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, k nimž připojuji 
své podpisy. 

 
 
V Kutné Hoře dne 8. 10. 2020   V Ostravě dne ……………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------    ------------------------------------- 

    Dodavatel           Pořadatel  
          Richard Kroczek                        Ing. Josef Viktora (starosta)  

                        statutární zástupce 


