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Rámcová smlouva o zajištění reklamy

uzavřená ve smyslu ust. % 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

Městské divadlo Brno, příspěvková organizace
se sídlem Lidická 1863/16, 602 00 Brno
zastoupená ředitelem Stanislavem Mošou
Ičo: 00 101 397
DIC: CZ 00101397
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 35
Bankovní spojení: Komerční banka, č. ú.:

(dále jen „objednate|“)

a

Brixton-gastro, s.r.o.
se sídlem Lidická 1862/14, 602 00 Brno
zastoupená jednatelkou Ing. Marcelou Pavlíčkovou
ICQ: 26247313
DIC: C226247313
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 39699
Bankovní spojení:

(dále jen „poskytovatel“)

Ill

Předmět smlouvy

Na základě této smlouvy se poskytovatel zavazuje zabezpečit pro objednatele
níže specifikovanou reklamu a objednatel se zavazuje zaplatit mu za ni
smluvenou cenu.

II.
Specifikace předmětu smlouvy

1. Poskytovatel zajistí pro objednatele v prostorách restaurace Nekonečno a
Boulevard, které má v nájmu, následující reklamu:

a) Na stěny restaurace Nekonečno umístí 6 ks velkoplošných fotografií
o rozměrech:
— 3 ks 240x200 cm
- 1 ks 168x200 cm

." 1 ks 125x240 cm
-— 1 ks 158x155 cm

b) Na obrazovce umístěné v restauraci Nekonečno poběží ve smyčce krátký
film s ukázkami z představení, která uvádí Městské divadlo Brno.



c) Na stěnách vinteriéru restaurace Boulevard rozmístí 14 ks fotografií
zinscenací MdB o rozměrech 103x73cm (1ks), 137x100cm (6ks) a
123x73cm (7ks).

d) V obou restauracích zajistí poskytovatel prezentaci a distribuci divadelního
časopisu Dokořán a dalších propagačních materiálů MdB.

Fotografie herců a záběry z uváděných inscenací dle požadavků MdB budou
umístěny důstojným způsobem v prostorách přístupných návštěvníkům.

Objednatel dodá poskytovateli veškeré potřebné podklady pro realizaci
reklamy.

Smluvní strany pro plnění závazků z této smlouvy stanovují své kcntaktní
osoby:

- za objednatele: Miroslava Butlerová, obchodní referent MdB;
— za poskytovatele: Ing. Marcela Pavlíčková, jednatelka firmy.

Poskytovatel musí v předmětných prostorách zachovat ráz divadelní
restaurace Boulevard a Nekonečno, které jsou nedílně spojeny s Městským
divadlem Brno. Případná jiná reklama, kterou poskytovatel v těchto
prostorách umístí, nesmí tento ráz narušovat a nesmí být v rozporu se zájmy
objednatele.

III.
Cena

Za provádění propagace a reklamy podle (této smlouvy objednatel uhradí
sjednanou odměnu ve výši 70 000,- Kč (slovy: sedmdesát-tisíc Kč) měsíčně
+ DPH dle platných předpisů.

Uvedená cena je splatná bezhotovostním převodem na účet poskytovatele na
základě faktury (daňového dokladu) vystavené vždy po uplynutí příslušného
kalendářního měsíce. Splatnost faktury je 14 dní ode dne doručení
objednateli. Faktury lze zasílat na email:

IV.
Doba trvání smlouvy

Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022.

Před uplynutím sjednané doby trvání lze smlouvu ukončit:
a) dohodou smluvních stran;

b) výpovědí kteroukoli ze smluvních stran vjednoměsíční výpovědní době,
která začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení
výpovědh

c) písemným odstoupením od smlouvy ze strany poskytovatele v případě,
že objednatel bude více než 60 dnů v prodlení s placením faktury;



d) písemným odstoupením od smlouvy ze strany objednatele v případě, že
poskytovatel nezajistí reklamu v souladu s touto smlouvou nebo dojde
k porušení čl. II. bodu 5 této smlouvy.

Oprávněné odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem jeho doručení druhé
smluvní straně.

V.
Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou touto smlouvou výslovně
upravené, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Veškeré změny a d0plňky této smlouvy musí mít písemnou formu.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní
strana obdrží po jednom originálu.

4. Objednatel tuto smlouvu zveřejní v registru smluv podle zákonač .340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv). Objednatel je povinným
subjektem podle tohoto zákona.

5. Na důkaz souhlasu s obsahem této smlouvy připojují smluvní strany
vlastnoruční podpisy jednajících osob uvedených v záhlaví této smlouvy.

V Brně dne 11.6. 2021

za Městské divadlo Brno, příspěvkovou za Brixton-gastro, s.r.o.:
organizaci:

Ing. Marcea Pavlíčková, jednatěikam
“wm




