DoDATEK č. 1

v PATÁCH",
divadte v Pardubicích
Východočeském
ve
hod.
19.00
od
které se bude konat dne 24. t.2ot7
KE sMLoUVĚ o uskutečnění představení,,s NEBoŽTíKEM

uzavřené mezi:

Městské divadIo Mladá Boleslav

Palackého 263,293 80 Mladá Boleslav
lČo 48683035, Dlč cZ48683035
osvobozené plnění dle $61 odst. e) ák. č. 235/2004 Sb. Zákona o DPH
příspěvková organizace města Mladá Boleslav
zastoupené Mgr. Janetou Benešovou, ředitelkou

bankovníspojenĺ-

dále jen jako,,UMĚLEc"
a

vÝcxooočĺsKÉDlvADto PARDuBlcE

příspěvková organizace, zřizovatelem Statutární město Pardubice

Pr, vložce číslo1014
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu

,f el':466 6L6 471
lčo: ooo88358, DlČ: CZ 00088358

U Divadla 50, 531 62 Pardubice

zastoupené: Mgr. Petrem Dohnalem, ředĺtelem
t.

odpovědnou osobu, která podá
V případě konání činnostĺse zýšeným požárnímnebezpečím zajistí UMĚLEC
požárním nebezpečímzástupci
informace o způsobu provedení a způsobu zajĺštěníčĺnnostise zuišeným
a provede písemný záznam
jevĺštní
techniky)
směny
Východočeskéhodivadĺa fievištní mistr nebo vedoucí
specifikaci čĺnnosti
obsahovat
bude
Záznam
(ve
vrátnici divadla).
do Požárníknihy Východočeskéhodivadla
UMĚLEC'
osoby
jméno
podpis
odpovědné
a
se zvýšeným požárním nebezpečím, přijatá opatřenía
il.
prostředky
a vlastní elektrická zaŕízenípoužívaná při představení
jeho
technické
vlastní
potvrzuje,
že
UMĚLES
spĺňujípodrnínky Čsľ,lss 1610 a ČsN ss 1600, tj. byla podrobena revizi'
llt.

jevištní tahová zaŕízeni v budově Městského
UMĚLEc potvrzuje, že jeho vlastní zaměstnanci, kteří budou užívat
představení, splňují podmínky
divadla v Pardubĺcích, sídle Východočeského divadla a místě konání zájezdového
a absolvovali školenínejméně v rozsahu
Zákoníku práce a jsou pověřeni obsluhou jevĺštníchtahových zaŕízení
bodu 4 Čsĺ{gr

arrz.

lV.

divadla a místě konání zájezdového
V budově Městského divadla v Pardubicích, sídle Východočeského
je povoleno jen v prostorách
představení, je instalována elektronická požárnísignalizace (EPS), kouření
- jsou možné,u obou uŕchodůz jeviště u portálů
Divadelního klubu, herecké akce na jevĺšti-cigarety a dýmky
a přenosnými hasicími
jsou plechová vědra s vodou, budova je vybavena hydrantoým rozvodem požární vody
zaŕízeníjsou pro rychlejší
přĺstroji, nouzovým spouštěním poźárníopony, nouzovými východy, všechna
dvou místech každéhopodlaží'Volně
orientaci označena v půdorysech, které jsou voině dostupné vždy na

požární opony se nesmí instalovat k podlaze pevně
dostupná je dalšípožární dokumentace. V dráze dosednuti
částítak, aby bylo možné
připevněné dekorace, pokud nejsou vybaveny sklopným prahem nebo odnímatelnou
dosednutí opony zajistĺt jednoduchým úkonem'

V

povinna seznámit sebe a všechny účinkující
Se všemi skutečnostmi bodu lV. je odpovědná osoba UMĚLEc
a ostatní vlastní osoby zajišťujícípředstavení

vl.
každá strana obdržípo jednom kuse' Dodatek'nabývá
znichź
vyhotoveních,
je
dvou
ve
zpracován
Dodatek

platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami'
V Pardubĺcích L3.

!2.20t6

"')
Mgr. Petr

ředitelVýc

divadla Pardubice

,Ł

UMĚLEc

