
Ev.č.z _3 0781410 
oj.: „//77* /2021 

Dodatek č. 6 
ke smlouvě o vzájemné spolupráci ze dne 15.10.2014, 

ev. č. DPMLJ 3 0781410 
mezi: 

Obchodní firma: Naivni divadlo Liberec, příspěvková organizace 
Sídlo; Moskevská 32/18, 460 31 Liberec 4 
IČO: 00083178 
DIČ: CZ00083178, nejsme plátci DPH 
Zastoupena: lng. Kateřina 
Č. účtu: 
Registrace: OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 625 
(óáıę jen “NAJEMcıš“>
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Obchodni firma: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. 
Sídlo: Mrstíkova 3, 461 71 Liberec l|| 
IČO: 473 11 975 
DIČ; CZ47311975 
Zastoupena: Ing. Michalem Zděnkem, M.A., předsedou představenstva a 

lng. Václavem Sosnou, místopředsedou venstva 
Č. účtu: 
Registrace: OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 372 
(dálejen „DPMLJ“ nebo “pronajímate|^^) 

I. Důvod dodatku 
Důvodem dodatku Č. 6 je prodloužení trvání a účinnosti Smlouvy O vzájemné spolupráci ze dne 15.10.2014. 

II. Předmět dodatku 
1. Tímto dodatkem č. 6 dochází ke změně dohody v článku ,,ll. Doba trvání smlouvy", která nově prodlužuje platnost a účinnost smlouvy na dobu určitou: 

od 15.10.2020 do 31.12.2021 (14 měsíců) 

2. Tímto dodatkem č. 6 dochází ke změně dohody odstavce č. 3.1. V článku ,,/II. Práva a povinnosti smluvních stran", která nově stanovuje: 
3.1.DPMLJ se zavazuje pro NÁJEMCE Zajistit poskytování reklamy a propagace NÁJEMCE v níže uvedeném rozsahu: 
Zajištění reklamni plochy pro celovozovou reklamu na jednom tramvajovém vozidle S evidenčním číslem H, které je vlastnictvím DPMLJ. Smluvní strany se s ohledem na dočasné odstavení vozu Z důvodu 
dopravní nehody dohodly na změně období provozu a ceny: 

od 15. 10.2020 do 31.12.2021 
pronájem reklamni plochy: 84.700 Kč včetně DPH 
CELKOVÁ CENA: 84.700 Kč včeťnê DPH 
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3. Dodatkem dochází ke změně dohody odstavce č. 3.2. V článku ,,III. Práva a povinnosti smluvních 
stran", která nově Stanovuje: 
3.2. NÁJEMCE se zavazuje Zajistit dohodnuté služby pro DPMLJ a uhradit nájemné v níže uvedeném 
rozsahu: 

a) NÁJEMCE se zavazuje po dobu trvání tohoto dodatku ke smlouvě poskytnout DPMLJ ve 
stanovené výši protihodnotu ve formě pronájmů divadelního sálu a prodeje divadelního 
představení. 

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. vyčerpá v dobe trvání tohoto 
dodatku ke smlouvě nákupem představení finanční částku ve výši 24.200 Kč včetně DPH. 
(20.000 bez DPH) 
Soupis čerpání nákupem divadelních představení a pronájmu divadelního sálu: 
1. akce „Mikulášská v divadle“ 4. prosince 2021 

besídka pro déti zaměstnanců, 
program - divadelní představení, přestávka, mikulášská nadílka lll 

čas dle vzájemné dohody 
Čerpání celkem: částka za čerpané služby je 24.200 Kč včetně DPH 

b) NÁJEMCE se zavazuje každoročně po dobu trvání smlouvy uhradit DPMLJ Zbývající část 
nájemného ve výši 60.500 Kč včetně DPH (50000 Kč bez DPH) podle splátkového 
kalendáře, uvedeného V bodě IV. Cenová ujednání. 

Od 15. 10. 2020 do: 31. 12. 2021 je plnění V Celkové ceně: 84 700,- Kč Včetně DPH. 
4, Dodatkem dochází ke změně dohody článku „IV Cenová ujednání", která nově stanovuje: 
4.1. Na základě dohody smluvních stran je celková cena za poskytnutí Služby ze Strany DPMLJ 84.700 Kč 

(slovy osmdesátčtyřitisícesedmset korun českých) včetně DPH, tato celková částka je cenou za 
provozování reklamy NÁJEMCE na vozidlu TRAM ve vlastnictví DPMLJ. Viz odstavec 3.1 článku lll. 

této smlouvy. 

4.2. Smluvní strany se dohodly, že cena poskytnutých plnéní bude fakturována podle splátkového 
kalendáře: 

nájem reklamni + zákonem 15.10.2020 až 
1 31 .12.2021 plochy 50.000 stanovená DPH 31 .12.2021 NE 

nájem reklamní + Zákonem 15.10.2020 až 
‹ 

2 
1 

31.12.2021 
` plochy 20.000 1 stanovenáDPH `31,12.2021 ` 

ANO 

4.3. Na základě dohody smluvních stran část Z celkove ceny za služby ze strany nájemce, včetně 
veškerých souvisejících nákladů, 24.200 Kč včetně DPH (Slovy: dvacetčtyřitisícedvěstě korun 
českých) včetně DPH bude fakturována k 31. 12.2021 Za období: 

> od 15. 10. 2020 do 31. 12. 2021 bude vzájemné plnění vhodnotê 24.200 Kč 
včetně DPH (slovy: dvacetčtyřitisícedvěsté korun českých) včetně DPH 

4.4. Na základe dohody smluvních stran část Z celkové ceny za služby ze Strany DPMLJ, včetně 
veškerých souvisejících nákladů, 24.200 Kč včetně DPH (slovy: dvacetčtyřitisícedvěstě korun 
českých) včetně DPH bude po dobu trvání Smlouvy k 31. 12. 2021 za období: 

> od 15. 10. 2020 do 31. 12. 2021 bude vzájemné plnění vhodnotê 24.200 Kč 
včetně DPH (slovy: dvacetčtyřitislcedvěstè korun českých) včetně DPH 

a. Splatnost fakturje 14 kalendářních dní. 

b. Smluvní strany se dohodly, že úhrada cen dle bodu 4.3. a 4.4. tohoto článku bude 
uskutečněna formou zápočtu vzájemných pohledávek ve výši, ve které se kryjí. 

c. Na základě dohody smluvních stran a vsouladu S principem barterového obchodu budou 
peněžitá plnění vzájemné Započtena a strany do faktury připojí doložku „NEPROPLÁCET 
ZAPOČET“. Dále se Smluvní strany Zavazují doručit si vzájemné faktury na uvedenou adresu 
sídla nejpozdeji do 15 dnů od poskytnutého plnéní v souladu S body tohoto článku. Porušení 
závazku stanovené vtomto článku některou ze smluvních stran opravňuje druhou smluvní 
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stranu k odstoupení od Smlouvy, V takovém případě smluvní strany výslovně sjednávajl právo 
ponechat si plnění poskytnuté na základě této smlouvy před doručením odstoupení stranou, 
která porušila Závazek Sjednaný v tomto odstavci. 

d. Při dohodnutém snížení rozsahu Služeb a cen na Straně jedné Smluvní strany se snižuje 
rozsah služeb a cen ve stejném rozpětí i na straně druhé smluvní Strany. 

4.5. Zbývající část nájemného Zcelkové ceny Za poskytnuté služby ze strany DPMLJ za dobu trvání 
smlouvy pro jeden vůz ve vlastnictví DPMLJ činí: 50.000 Kč + zákonem stanovená DPH. (slovy: 
padesáttisíc korun českých) + DPH bude fakturována podle splátkového kalendáře uvedeného 
v tomto článku. 

a. Pronajímatel vyúčtuje výši nájemného dle podmínek výše uvedeného splátkového kalendáře 
na základě jednotlivých faktur. Splatnost faktur; 14 dní ode dne vystavení. Přičemž 
v pochybnostech se má za to, že faktura byla nájemci doručena do 3 dnů ode dne odeslání 
doporučenou poštou. 

b. Nebude-li lhůta splatnosti dodržena, zavazuje se nájemce Zaplatit Smluvní pokutu ve výši 
0,05% Z dlužné částky za každý Započatý den prodlení. 

c. Pro případ, že nájemce nedodrží dobu sjednaného pronájmu, se strany dohodly, 
že pronajímatel je oprávněn uplatnit Smluvní pokutu odpovídající výši 50% zještě 
nevyfakturovaného nájemného dle splátkového kalendáře (tzn. nájemného od posledního 
fakturovaného období do období konce trvání smlouvy dle č.ll.).VZniklý rozdíl vceně 
nájemného nájemce uhradí na základě faktury vystavené pronajímatelem. 

5. Ostatní články, oddíly a odstavce, resp. vlastní ujednání (text) a dodatky Smlouvy zůstávají 
v platnosti beze změn y. 

lll. Závěrečná ustanovení 
1. Dodatek vstupuje v platnost podpisem zástupců obou smluvních stran. 

2. Vztahy vyplývající z této smlouvy a smlouvou neupravené se řídí ustanovením občanského zákoníku. 

3. Dodatek je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, Z nichž jeden obdrží nájemce a pronajímatel obdrží 
dva. 

4. Smluvní strany tohoto Dodatku prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobilost k právním 
úkonům a že tento dodatek ke smlouvě uzavírají ze své vüle, svobodně a vážně, že ho neuzavírají 
vtísni ani Za jinak nápadně nevýhodných podmínek, že si ho před podpisem řádně přečetly a sjeho 
obsahem souhlasí. 

V Liberci dne: V Liberci dne: 
202/ 

Za nájemce Za pronajímatele 

 


