Smlouva o vzájemné spolupráci
mezi:
Divadlo F. X. Šaldy Liberec, příspěvková organizace
Zapsáno v OR u Krajského soudu Ústí n. L., Sp. zn. Pr.:624
Zhořelecká 344/5, 460 01 Liberec 1
IČO: 0083143; DIČ: CZ0083143;
Peněžní ústav: ČS, a. s. Liberec, č. ú.: 5604292 / 0800
Zastoupeno: Ing. Jarmilou Levko – ředitelkou divadla
(dále jen DFXŠ)
a
Komunitní středisko KONTAKT Liberec, příspěvková organizace
Palachova 404/7, 460 01 Liberec 1
IČO: 27336751
Zastoupené: Bc.Michaelem Dufkem - ředitelem
(dále jen pořadatel)
Uzavírají smlouvu o spolupráci na uspořádání divadelního představení:

POSLEDNÍ ZA ŽHAVÝCH MILENCŮ, Neil Simon,
Místo pořadu: Divadlo F. X. Šaldy, Liberec
Datum a čas: 20. 06. 2022 od 19:00 hod.
Doba trvání: 180 minut (s přestávkou)

Článek I.
Obě strany se dohodly na uspořádání tohoto představení takto:
DFXŠ zajistí:
- Distribuci a prodej vstupenek. Zajistí pokladna DFXŠ.
- Stanoví cenu vstupenek
- Zajistí tisk vstupenek pro Kontakt v domluvené ceně (dle vzájemné e-mailové
dohody – počet 200ks, cena 200,- Kč)
- Propagaci představení: vylepením plakátů na sloupy u ŠD a MD, uvedením do
dvouměsíčního zpravodaje Xaver a na měsíční plakát – červen 2022. Informace
o divadelním představení budou uvedeny na webových stránkách divadla a na
facebooku DFXŠ.

-

Přístup do prostor ŠD: volné jeviště od 16:00 hod. Přítomna asistenční služba
z řad jevištní techniky, zvuku a světla. Opuštění divadla účinkujícími max. 2
hodiny po ukončení představení.
Požární dozor, šatnářky, uvaděčky
Šatny: volné, čisté a vytopené na min. 20°C
Světla, zvuk: poskytne vybavení ŠD

Pořadatel zajistí ve vlastní režii a odpovídá za:
-

Zajistí a zaplatí na své náklady představení: Poslední ze žhavých milenců
Náklady: spojené s propagací nad rámec standardní propagace DFXŠ (tisk
plakátů).
Poplatky: uhradí veškeré autorské honoráře a odměny.
Dodržování povinností stanovených právními předpisy a předpisy DFXŠ,
zejména pak protipožárními a bezpečnostními.
Účinkujícím za případné úrazy a majetkové škody vzniklé při jejich účinkování
při koncertu a v souvislosti s ním, pokud nebyly prokazatelně zaviněny osobami,
které utrpěly škodu.
Veškeré škody způsobené svojí činnosti na budově a zařízení, popř. další škody
způsobené touto činností.
Nepoužívat jakéhokoliv otevřeného ohně na jevišti a v přilehlých prostorách
jeviště bez písemného souhlasu technika PO. V budově ŠD je z bezpečnostních
důvodů zákaz kouření.
Článek II.
Finanční dohoda o uskutečněném koncertu

Smluvní podíl za uskutečněné představení je 70% z celkové tržby za prodané vstupenky
pro Pořadatele a 30% pro DFXŠ, včetně DPH.
Na základě kompletního vyúčtování, které DFXŠ zašle pořadateli., bude vystavena ze
strany pořadatele faktura, jejíž konečná částka bude činit 70% z celkových tržeb.
Kontakt uhradí z prodeje vstupenek provizi DFXŠ ve výši 2%. Částka bude ponížena na
konečné faktuře Kontaktu.
Na základě kompletního vyúčtování, které DFXŠ zašle Kontaktu, bude vystavena ze
strany Kontaktu faktura, jejíž konečná částka bude činit 68% z celkových tržeb (70%
podíl a mínus 2% na provizi).

Článek III.
Závěrečné ustanovení:
Smluvní strany berou na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000
Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo
ruší, zveřejní DFXŠ Liberec v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné
správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany výslovně
souhlasí s tím, aby tato smlouva byla v plném rozsahu v registru smluv zveřejněna.
Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za
obchodní tajemství.
Odstoupí-li od této smlouvy jedna strana ze smluvních stran bez udání důvodů
v termínu kratším jak 1 měsíc před datem konání koncertu, uhradí straně druhé veškeré
vzniklé a prokazatelné náklady, či poskytne jiný náhradní termín možného konání.
Smlouva může být ukončena vzájemnou dohodou smluvních stran, nebo odstoupením
od smlouvy v případě závažného porušení povinností stanovených touto smlouvou,
nebo zásahu vyšší moci či onemocněním umělce. Odstoupení od smlouvy nabývá
účinnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
V Liberci dne:……………………

V Liberci dne:…………………

…………………………………..
Bc Michael Dufek
KSK, Liberec

……………………………………
Ing. Jarmila Levko
ředitelka divadla

