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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená mezi:

1) m sto Bene ov
Ico 002 31 401
se s dlem Masarykovo nám st 1 00, 256 01 Bene ov
zastoupené Ing. Jiř m $vadlenou, m stostarostou
bankovn spojen 19-0320035309/0800, Česká spořitelna, a. s.

(dále jen Objednatel )

2) Kulturn a informačn centrum Bene ov, s. r. o.
Ičo 055 08 339
se s dlem: Na Karlov 2064, 256 01 Bene ov
zastoupené Ing. Petrem Hostkem, MBA, jednatelem a Stanislavem Dvořákem, jednatelem
bankovn spojen 1 15-3430690287/0100, Komerčn banka, a. s.

(dále jen Zhotovitel )

(M sto a KIC jsou dále té označováni společn jako smluvn strany )

Čl. 1
Uvodnf ustanoven

Smluvn strany se na základ úplného konsensu o v ech dále uveden ch ustanoven ch
dohodly v souladu s př slu n mi ustanoven mi obecn závazn ch právn ch předpisů, zejména
občanského zákon ku č.89/2012 Sb., v platném zn n , na

SMLOUV o DÍLO:

Čl. 2
Předm t d la

Předm tem této smlouvy je úplné, včasné, bezvadné a řádné zaji t n a organizace akce
Reprezentačn ples Středočeského kraje 201 7 , včetn tisku v ech a distribuce části

vstupenek, dále jen D lo , Zhotovitelem pro Objednatele v rozsahu Smlouvy o spolupráci
a partnerstv při pořádán Reprezentačn ho plesu Středočeského kraje 201 7 , kterou
obj ednatel uzavřel dne 24.02.201 7 se Středočesk m krajem, se s dlem Zborovská 1 1 1 50 21
Praha 5, ICO 708 91 095, zastoupen m Mgr. Robertem Georgievem, ředitelem krajského
úřadu, a která tvoř př lohu č. 1 této smlouvy jako jej ned lnou součást. Objednatel
se zavazuje Zhotoviteli za bezvadné D lo řádn a včas zaplatit smluvenou odm nu.

Čl. 3
M sto a Čas pln n

Zhotovitel se zavazuje plnit povimosti plynouc z této smlouvy ode dne podpisu této
smlouvy, přičem se zvlá t zavazuje k tomu, e Reprezentačn ples Středočeského kraje



Pł loha ¨. 1 : Smlouva o spoluprÆci a partnerstv płi połÆdÆn ReprezentaŁn ho plesu
StłedoŁeskØho kraje 2017

V Bene ov dne 24.02.2017 V Bene ov dne 24.02.20 17

Ing. Jił vadlena Ing. Petr Hostek, MBA
m stostarosta jednatel
m sto Bene ov Kulturn a informaŁn cØntrum Bene ov, s. r. o.

$ islav DvołÆk
jednatel
Kulturn a informaŁn centrum Bene ov, s. r. o.
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Smlouva o spolupráci a partnerstv
při pořádán

Reprezentačn ho plesu Středočeského kraje 2017

Smluvn strany

Partner 1:
s dlo:
zastoupen :
ICO:
dálejen Itar

S

Partner 2:
s dlo:
zastoupen :
ičo:
bankovn spojen :
dále jen Jene or

Středočesk kraj
Zbomvskáll, 15021 Pmha5
Mgr. Robert Georgiev, ředitel krajského úřadu
708 91 095

M sto Bene ov
Masarykovo nám st 100, 256 01 Bcne ov u Prahy
Ing Peh Hostdc. MBA starosta m sta Bene ov
00231401
Č slo účtu: 19-0320035309, k d banky: 0800

uzav raj v souladu se zákonem Č. 89/2012 Sb.. občansk zákon k tuto Smlouva o spolupráci a
partncrstv při pořádán .ReprezentaČn ho plesu Středočeského kraje 2017; vedenou e%idenci

Kaje pod Č (dále Jen .Sdom r):

Článek L
Předm t Smlouvy, úvodn ustanoven

1. Kraj má zájem uspořádat v term nu dle této Smlouvy Reprezentačn ples Středočeského
kmjc 2017 v prostorách vlastn n ch m stem Bene ov.

2. Na základ této Smlouvy se Bene ov zavazuje zaJistit a zorganizovat pro KraJ
Reprezentačn ples Středočeského kraje 2017 (dále Jen nebo .Ykfl. Detailn speci kace
Plesu je uvedena v Př loze Č. I k této Smlouv .

3. Součásti zaji t n a organizace Plesu jsou i práce a činnosti v této Smlouv v slovn
nespecifikované. které v ak Jsou k řádnému zaji t n a organizaci Plesu nezbytné a o
kter ch Benek Jako pořadatel a organizátor Plesu m L nebo mohl v d t

4. Kraj se zavazuje uhradit Bmw ovu ve keré řádn dolo ené náklady. které se zaji t n m a
organizac Plesu budou souviset.
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Poté a pouze V tomto rozsahu tam povitrnost nesd lit dův rnou informaci pozb vá

účinnostL

I . Bene ov je povinen:
a) předat Kraji, bude!i o to po ádán. po ukončen této Smlouvy, v echny Krajem

poskytnuté podklady,

b) ve kerou činnost vykonávat pro V přim řen ch. lhůtách. Bene ov je povinen

uhradit Kraj.i ve kerou vzniklou kodu, kterou př padn sv m jednán m či

opouienut m Kraji způsobil.

I I . Kraj poskytne Bene ovu nezbytnou součinnost potřebnou k řádné a včasné realizaci Plesu.

Článek lIL
Term n a m sto konáni Plesu

L Ples se bude konat od 1900 dne I I. března%017 do 02.00 dne 1%. března 2017.

I 4 stern konáni plesuje dle dohody smluvnich stran KD Karlov, Na Karlov 2064. 256 01

Bene ov.

článek IV
hrada nákladů

I . Smluvn strany se dohodly. e ve keré účeln vynalo ené náklady Bene ova. které hudou

vydány v souvislosti s touto Smlouvou, budou ulwazeny Krajem ve prosp ch Bene ova do

30 dn od předlo en faktury se záv rečn m vyúčtován m.

2. Náklady dle pfedchoziho odstavce hudou Bene ovu Kraiem hrazeny a do v e

1 .000000 Kč bez DPH . Tato hraniceje stanovenajako maximáln .

3 Bene ov předlo .i Kraji záv rečné vyúčtován do I O dn po konáni Plesu. Kraj má právo

po adovat po Bene ovu prokázán nákladů uveden ch v záv rečném vyúčtován .

4 Od skutečn účeln vynalo en ch nákladů bude odečten čist:ř zisk z prodeje čdsti

vstupenek na Ples, dle této Smlouvy. Za zisk z prodeje uveden ch standardn ch vstupenek

se pova uje částka \ryplacená Bene ovu třet osobou zaji uj c distribuci a prodej

vswpcnek (dále jen Divtri1 z,to, ) z skaná z jejich prodeje po odečten odm ny

Distributora.

5 Bene ov je oprávn n vystavit fakturu na úhradu nákladů, které mu při zaj l t n a organizaci

Plesu vznikly. po té. co Kraj p semn schvál předlo ené záv rečné vyúčtován . Kraj má na

schválen vyúčtován 5 pracovn ch dnů. Ned lnou součásti faktury bude schválené

záv rečné vyúčtováni dle předchoz ho odstavce. Faktura mus obsahovat nále itosti dle
%O iakoni Č %5/2004 h o dam 7 ptidasc hodnoty



této Smlouvy a za podm nek dan ch touto Smlouvou Či povinnost . které vypl vaj u ze

samotného předm tu pln n Smlouvy.

2. ádná ze stan neodpov dá za kodu, která vznikla v důsledku neůpln hn v cn

nesprávného nebo jinak chybného zadáni, které obdr ela od druhé strany. ádná ze

smluvn ch Shan ner i odpov dná za nespln ni svého závazku v důsledku prodlen druhé

smluvn strany nebo v důsledku nastal ch okolnost vyluČuj(cfch odpov dnost

3. Smluvn strany se zavazuj upozornit druhou smluvn stranu bez zbytečného odkladu na

vzniklé okolnosti vyluČuj cf odpov dnost br n cf řádnému pln n této Smlouvy. Smluvn

strany se zavazujf vyv jet maximáln sflf k odvrácen a pfekonáni okolnost vylučuj c ch

odpov dnost.

4. V př pad prodlen n které smluvn strany s úhradou pen itého závazku. je strana

v prodlen povinna zaplatit druhé smluvn stran úrok z prodlen ve v i stanovené

nař zen m vlády Č. 351/2013 Sb.

5. Zaplacen m jak chkoli smluvn ch pokut Či úroků z prodlen nen dotčeno pito na

náhradu kody způsobené poru en m povinnosti i v přfpadt e se jedná o poru en

povinnosti, na kterou se vztahuje smluvn pokuta, a to i ve v i přesahuj c smluvnf

pokutu. Náhrada kody zahrnuje skutečnou kodu a u l zisk. Vyúčtován smluvn pokuty

mus b t zasláno doporučen nebo datovou schránkou. Smluvn pokutaje splatná ve lhůt

30 dnů ode dne doručen vyúčtován o smluvn pokut povinné smluvn stran .

Článek VIL
Ostatn ustanoven

I . V echny kody, které vvdknou v důsledku realizace Plesu z viny na stran Bene ova

třet m osobám, př padn Kraji, je povinen uhradit Bene ov.

2. Oprávn n mi zástupci kraje při zaji t n a organizaci Plesu jsou:

a) Michaela Madarová. Odbor kanceláře hejtmanky Středočeského kraje. tel: 727853224

email: madarov4crs.cz
b) Klára Jenderkové, Odbor kanceláře hejtmanky Středočeského kraje, tel: 727853357.

email: jenderkovwjjkr-s.cz
Oprávn ni zástupci Kraje jsou oprávn ni pwjednárat ve v cech smluvn ch pouze obsah

návrhu dodatků ke Smlouv . Nejsou v ak oprávn ni tyto dodatky uzav ral. ani uzav rat

jakékoli jiné dohody které by vedly k jakékoli zm n této Smlouvy.

3. Oprávn n mi zástupci Bene ova jsou:

S
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ke Smlouv o spolupráci a partnenM při pořádáni Reprezentačn ho plesu
Středočeského kraje 2017

M sto konán : Bene ov Kulturn centrum Karlov
Datum konáni: 11. 3. 2017a 12. 3. 2017
Čas: od 19:00 11. 3. 2017 do 02:00 dne 12. 3. 2017

Bene ov je odpov dn za zaji t n programu Plesu minimáln v následuj c m rozsahu:
1) zaji ičnf um leckého programu po dobu konánf Plesu ti. od 19.00 dne

I 1. 3. 2017 do 02.00 dne 12. 3. 2017:
2) T3ji t flJ ve ker ch smluvn vtahů s vystupujfcfmi a kontrola jejich pln n (v echna

vystoupen vč. ozvučen . osv tlen a dal ho spojeného technického nji t n ):
3) zaji t ni zázem a cateringu pro vystupuj c dlejejich po adavků:

Po adavky na um leck program:
ti) hlavni nápl um leckého programu zajist orchestr se zp váky orchestr tanečm ho
typu. vhodn pro ples, cca 10 členů a vfCe LI to včetn zp váka I zp váků (např.: Band
Voit cha Dyka Band MoonDance Orchestm atp.). se zku enost s vystoupen m na
velk ch presti n ch akc ch typu velké m stské plesy. plesy presti n ch společnost ap.:
b) hlavn vystupuj c plesu tzv. hv zdt - cca vystoupen 1 bod, mediáln
m rn um lec. oce ovan ve společensk ch a p veck ch anketách např. finalisté
sout e Zlat slav k, And l, MTV atp.;
c) Předtmičeni Ix po zahájen plesu. klasické společenské tance, profesionáln tanečnici:
d) Di hudebn wodukce z nosičů. se zku enostmi s působen m v rádiw zam řen na
tanečn hudbu (modern i SO. léta):
e) moderátor (moderátorka. nebo 2 moderátoři pár) provád cel m Plesem. uvád
jednotlivé vystupuj c atp. (mediáln známá osobnost se zku enosti s moderováni plesů
např. p. Hemala, p. Party ová. p. Vondráček (hercL zp váci. moderátoři v rádiu):

Bendo, je odpov dn za zaji t n následuj c ch slu eb na Pine:
1) zaji t n uniformovan ch hostesek po dobu akce (19:00- 24:00 hod.) v počtu

6 S hosteselc
2) zaji t n navigace k usazen hostů oč slované stoly (logo SK) navigace pater. pásky

..strip Česm m hostům 200 ks:
3) fotograf od 19:00 do cca 23:00 předáni fotogra%i SK vhodn ch pro tiskové potřeby.

zaji t n neomezen ch práv u iti poř zen ch fotogmfl pro Kraj:
4) v zdoba kv tinová. instalace rostlin a řezan ch kv tin (na ka dém stole). řezaná kv tina

pro hejtmanku;
5) v zdoba interiérová, dekoračn v zdoba prostoru plesu:
6) instalace propagačn ho materiálu Středočeského kraje (roli- up dodá Kraj):
7) OSA - oznámen a úhrada poplatku
S i . aji t n pozvánek elektronick a ti t n návrh pozvánky. tisk pozvánky

200 ks poz% ánk7 mus b t předány Kraji nejpozd ji dol dnů od podpisu smlouvy.
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