
Smlouva
o provedení divadelního představení

č.  4/2610/2021

Západoěeské divadlo v Chebu, příspěvková orgmizace
Divadelní nám.10, 35011 Clieb
Zastoupené  MUDr. Janem Svobodou, ředitelem divadla

IČO: 00078 042
DIČ:CZ00078042
Bankovní spojení: KB Cheb  č.ú
Tel                               Fax :

(dále jen ZDCH)

mezi :

Obchodní odděl ení

Městské dívadlo madá Boles]av

Palackého 263, 293 80 Madá Boleslav
Zastoupené Mgr. Janetou Benešovou, ředitelkou divadla

IČ0: 48683035
DIČ:CZ48683035

:eTF=KBMadáBoiestavč.ú.
(dálejenpořadatel)

Název představení :  Moliére   TARTUFFE
Datum:          úterý 26.10.2021
Hodína:          19,00 hodin



-2-

Doprava!   autobug, nálcladní auto lveco  a  Kango

Příjezd na místo účinkování:
Techničti pracovníci:       cca  ]2,00  hod.
Umělecký soubor:             18.00 hod.

ZDCH se za podmínek wedených v této smlouvě zavazuje zajistit veřejné provedení dá]e
specifikovaného divadelm'ho představení v Městském divadle Mladá Boleslav  a Čase určeném
pořadatelem, t`j.  v  19,00   hodin představeni'   Tartuffe,   Pořadatel 7.a odehrané  představení   uhradí
ZDC`II
Celkovou konečnou fixni   cenu   50 000 KČ včet'ně dopravy

Splatnost faktur je 14 dnů, v případě prodlení účtujeme úrok ve výši  0,5 % 7, dlužné částky
za každý den.

VšEOBECNÉ PODMÍNKY:

Pořadatel se dálc zavazuje:

a)   zajistít potřebnou technickou  přípravu pro rea]izaci  představení (úklid všech prostor, vhodné
šatnystcplotoumin.18°C    pro5    žen   a    5     mužů,

dále přítomnostjevištn]'ch  pracovm'ků t.j`  jevištního  mistra. zvukaře a osvět}ovače
od   l3        hodin.
Tcchnic`ké pt]Žadavky jsou při'lohou {éto smlouvy.

b)   zajis{it asistenci  požárního dozoru, uvaděčky7 Šatnářky` provoz pokladny min.  1  hod. přcd
začátkem představení.

c)    pro autobus.  nákladm'  auto  [VECO  a  Ducato   zajísiit  vhodné  parkování  včetně  uvolněni'  cesty

pro přcpravu dekorací.

d)    nesdělovatjakékoliv ka]kulační údaje týkajíci' se ceny pořadu, honorářů a ostatni'ch nákladů

e):::]á:|tř:.7jar)lí?::;;]]iů;ikéhonorářc7.ceikovýchhrubýchtržebzapředstaveni'

f)    zajistit prodL]j programů. které 7.DCI-I přiveze na vystoupeni'



ZpaJríost'sttž:í%ií:í:ru%::ypu:re°d,Ut:°::3]::emk.%rta:.';a.S.ů::í.mů"Opřípaděhudebníchnástrojů.

ZDCH se zavazuje:

a)   dodržovat pokyny pořadate]e ve věc€ch zajištční bc7.pečnosti práce a požární ochrany v místě
konání představem'.

b)   upoz,omit pořadatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu pokynů daných mu
pořadatelem k provedení díla.

c)    ručit ť.a io` Že dílo má v době převzetí všechny d{)hodnuté vlastnosti, nemá vady snižující jeho
hodnotu.

d)  svoji povinnost provést dílo splm' jeho řádným ukoněením,

Společná ustanovení

Doj.di`-li  'Ke  zrušeni'  resp.  nckonáni'  předsta\Jeni'  v  důsledku  okolnos{i'.  na  něž,  žádná  ze  smluvních
stran  nemá  vliv  {nemoc.  úraz  apod.)` jsou  obě  smluvni'  strany  pt)vinny  vzájemně  se  vyrozumět  a
dohodou od smlouvy odstoupit  bez nároku na náhradu.  Zaviní-li jedna strana nekonání představenít
je po`Jinna druhé straně uhradít veškei`é výlohy prokazatelně z tohoto titulu vzniklé,

Pokud  se  poŤadatcl  rozhodnc  7.rušit  smlouvu  z jiných  důvodů,  ngž jsou  wedeny  nejpozději   14  dní

před dnem konání představení` je povinen uhraďt ZDCH 50% ceny za sjednané představení.

V Chebu dne 4.10,2021
LÍ  +Ííú~c/é    sčtí&Ý(ítLi-/#,10   íe#i

ffi#ESĚňKÉODL`EVsALDALvO



V případě neiasností ie možno volat:

jevištnlho mistra                                tel.

zvukaře                     --                 tel

osvětlovač

vedoucího provozu                              tel


