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Statutární město Ostrava

Městský obvod Martinov Smlouva

SMLOUVA O DÍLO č. 3/SoD/2022

č. smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

Zasílací adresa:

Městský obvod Martinov

Martinovská 3154/23, 723 00 Ostrava—Martinov

Zastoupen: starostkou městského obvodu

Jolanou Kavalkovou

Firma:

Adresa:

Woodman production a.s.

Martinovská 3262/50

723 00 Ostrava — Martinov

Zastoupena: členem představenstva

Marcelem Lesníkem

 

IČ: 00845451

DIČ: CZOO845451

lženěžní ústav: XXXXXXXXXX

Císlo účtu: XXXXXXXXXX

IČ: 25394886

DIČ: CZ25394886

Peněžní ústav: XXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXX

 

dále jen pořadatel

Obsah smlouvy

dále jen agentura

 

čl. |.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva o dílo je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „OZ“).

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V záhlaví této smlouvyjsou V souladu s právní skutečností

V době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení

druhé smluvní straně.

3. Pokud se prohlášení zhotovitele V této části smlouvy ukáže jako nepravdivé, má objednatel nárok

na smluvní pokutu ve výši 20 % sjednané ceny a náhradu škody.

4. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že V případě, že by se jím V průběhu

trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.

5. Zhotovitel stavby, která je předmětem této smlouvy ani osoba s ním propojená, nesmí u této stavby

provádět technický dozor.

6. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Smlouva o dílo č. 3/SoD/2022
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Statutární město Ostrava

Městský obvod Martinov Sm|Ouva

čl. II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je zajištění akce „Martinovske' slavnosti“ konané dne 25.06.2022 v době

od 14:00 hod. do 02:00 hod. dle scénáře (příloha č. 2 této smlouvy).

Předmět smlouvy bude realizován V souladu sustanoveními této smlouvy a nabídkou podanou

agenturou.

Zhotovitel je povinen každou změnu (práce nad rámec zadání/práce pod rámec zadání) popsat V rámci

změnového listu, jehož součástí bude vyčíslení nákladů změny ve vztahu k původní položce rozpočtu

se zdůvodněním změny a zdůvodnění na základě příčiny změny zakládající práce nad rámec

zadání/práce pod rámec zadání spolu s položkovým rozpočtem této změny. Znění změnových listů

musí vždy odsouhlasit pořadatel.

Smluvní strany se zavazují V případě vzniku prací nad rámec zadání zahájit jednání o rozsahu těchto

prací nad rámec zadání a uzavření dodatku k této smlouvě.

Předmětné práce nad rámec zadání/práce pod rámec zadání musí zhotovitel začít provádět pouze

na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku ktéto smlouvě, podepsaného oběma

smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají

po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

čl. III.

Místo plnění

Místem plnění je víceúčelové hřiště v Ostravě — Martinově na ulici Přední padělky a přilehlé pozemky

svěřené do správy městského obvodu..

čl. IV.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 208.000,00 Kč

DPH 33.520,00 Kč

Cena včetně DPH 234.520,00 Kč

DPH se řídí právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Nedílnou součástí této smlouvy je rozpočet akce (příloha č. 1 této smlouvy).

Cena bez DPH uvedená V odstavci 1. tohoto článkuje dohodnutajako cena bez DPH nejvýše přípustná

a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.

Sjednaná smluvní cena bez DPH V odst. 1 tohoto článku zahrnuje veškeré předpokládané náklady

agentury nutné k provedení díla V rozsahu čl. II této smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že dojde-li V průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné

sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná

za odvedení DPH povinna stanovit DPH V platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat

dodatek k této smlouvě.
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6. Ke změně ceny bez DPH dle čl. IV. odst. 1. této smlouvy může dojít pouze na základě písemného

dodatku k této smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran

vpřípadě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného V čl. II. nebo v případě, že dojde

ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.

čl. V.

Platební podmínky

1.

2.

Záloha je sjednána ve výši 150.000,00 Kč.

Podkladem pro úhradu zálohy a doplatku je dokument nazvaný faktura (dále jen „faktura“), který bude

mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.

Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad

dle zákona o DPH, obsahovat i tyto údaje:

a) číslo a datum vystavení faktury,

b) číslo smlouvy a datum jej ího uzavření,

c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo

uzavřené smlouvy),

d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

e) lhůtu splatnosti faktury,

f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu a jejího podpisu, bude-li

faktura vystavena písemně,

g) IČ a DIČ pořadatele a agentury, jejich přesné názvy a sídlo (V případě pořadatele bude uvedena

kompletní adresa uvedená V záhlaví této smlouvy o dílo).

Fakturace zálohy proběhne po nabytí účinnosti smlouvy se splatností do 30.05.2022.

Fakturace konečného vyúčtování proběhne po uskutečnění akce se splatností 10 dnů.

Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li nesprávně

vyúčtována cena nebo nesprávně uvedena DPH, sazba DPH nebo agentura vyúčtuje práce, které

neprovedla, je pořadatel oprávněn fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli

k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Agentura provede opravu vystavením

nové faktury. Ode dne odeslání vadné faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Celá doba

splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury pořadateli.

v

Faktury budou zpracovány v souladu s vyhláškou c. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá

ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané

účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů. Lhůta splatnosti faktur je do 10 kalendářních dnů

po jejím doručení objednateli.

Doručení faktur ve dvou originálních vyhotoveních provede agentura osobně proti podpisu

oprávněného zástupce pořadatele nebo V elektronické podobě prostřednictvím datové schránky

pořadatele xchb29h nebo prostřednictvím e-mailové komunikace na e-mail XXXXXXXXXX.

Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené agenturou ve faktuře bez

ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné

způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ust. § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat 0 účet

vedený V tuzemsku.
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Městský obvod Martinov Sm|Ouva

10. Pokud se stane agentura nespolehlivým plátcem daně dle ust. § 106a zákona o DPH, je pořadatel

oprávněn uhradit agentuře za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo

na příslušný účet daného finančního úřadu dle ust. § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši

daně na účet správce daně agentury a zaplacením ceny bez DPH agentuře je splněn závazek pořadatele

uhradit sjednanou cenu.

11. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu pořadatelé.

čl. VI.

Technické podmínky a ostatní ujednání

1. Povinnosti pořadatele:

1.1. Zajistit zdroj elektrické energie 380V/32A min. 2x

1.2. Zajistit šatnu pro 14 osob se sociálním zařízením, přístupná pro účinkující nejméně 2 hodny

před zahájením produkce.

1.3. Zajisti parkoviště pro auta kapely (Fiat Ducato — karavan, Hl dodavka).

1.4. Ohlásit na OSA V místě konání pořad skladem, které budou při produkci použity (příloha č. 3

této smlouvy).

1.5. Zajistit občerstvení pro účinkující — minerální voda 40 ks, jablkový a pomerančový džus 5 ks,

káva 30 ks, chlazené pivo značky Pilsner Urquell 50 ks, 25 porcí teplé či studené kuchyně.

2. Povinnosti agentury:

2.1. Uskutečnit vystoupení účinkujících ve standardní kvalitě.

2.2. Nainstalovat podium se střechou, zvukovou aparaturu o dostatečném výkonu, světelnou

aparaturu, včetně profesionální obsluhy po celou dobu akce.

2.3. Demontovat po akci do 24 hodin veškerou techniku a podium.

čl. VII.

Sankční ujednání

1. Agentura odpovídá za případné úrazy a majetkové škody vzniklé V souvislosti s vysoupéním, pokud

nebyly průkazně zaviněny pořadatelem.

ke zrušení smlouvy ze strany pořadatelé 14-7 dnů před datem konaní koncertu je pořadatel povinen

uhradit 70% smluvní částky. Zruší-li pořadatel smluvně potvrzené vystoupení 6 a méně dnů před

datem konání vystoupení, je povinen zaplatit agentuře 100% smluvní částky. Totéž platí při

neuskutečnění z důvodu nedodržení technických podmínek. Neplatí V případě živelné pohromy.

3. Zruší-li agentura smluvně potvrzena vystoupení 10 a méně dnů před datem konání vystoupení bez

řádně doložených důvodů např. onemocnění, je povinna zaplatit pořadateli veškeré do té doby

vynaložené náklady na koncert.

OSTRAVA!!!
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čl. VIII.

Závěrečná ustanovení

1.

Za pořadatele

Doložka platnosti právního úkonu dle 5 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění

pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy o dílo rozhodla Rada městského obvodu Martinov

usnesením č. 723/82 ze dne 16. května 2022. Stejným usnesením byla starostka MOb Martinov

zmocněná k jejímu podpisu.

 

Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění

V registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru

smluv zajistí statutární město Ostrava, městský obvod Martinov.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly

a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev

stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být

vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné

ze stran.

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou změny sazby DPH dle čl. IV. odst. 5 této smlouvy)

mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně

prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou

formu nebude pro tento účel považováná výměna e-máilových zprav.

Tato smlouva byla uzavřena na základě pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech stran

a vzájemném vysvětlení jej ího obsahu.

Tato smlouva je uzavřena v písemné podobě. Smlouvaje vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností

originálu podepsaných oprávněnými zastupci smluvních stran, přičemž pořadatel obdrží jedno

vyhotovení a agentura jedno vyhotovení.

Přílohy, které jsou nedílnou součástí smlouvy:

Příloha č. 1 — Rozpočet akce

Příloha č. 2 — Scénář

Příloha č. 3 — Pořád skladem použitých při produkci (samostatně za každého účinkujícího)

Za agenturu

 

Datum: 17.05.2022 Datum: 17.05.2022

Misto: Ostrava — Martinov Místo: Ostrava — Martinov

VLASTNORUČNÍ PODPIS VLASTNORUČNÍ PODPIS

Jolana Kavalková Marcel Lesník

starostka

Smlouva o dílo č. 3/SoD/2022

Člen představenstva
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Rozpočet akce

Smlouva

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3/SoD/2022

Počet stránek: 1

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

      

    

Rozpočet akce Martinovské slavnosti dne 25.6.2022

po- cena bez DPH sazba cena vč.

p.č položka čet jedn. za jedn. celková DPH DPH DPH

technické zajištění akce

1 stavba a pronájem zastřešeneho podia 8x6m 1 sou

zvuková a světelná aparatura na celou akci včetně

2 profesionální obsluhy - 1 sou

kulturní zajištění akce

1 DJ Woodmanotéka 030-200 1 sou

2 Rock&RolI band Marcela Woodmana . koncert 1 sou

3 Legendy se vrací- koncert (včetně dopravy) 1 sou

4 Nebratři » koncert 1 sou

5 Kompletní produkce akce 1 sou

CELKEM: 208 000 33 520 234 520
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Příloha č. 2 ke smlouvě o dílo č. 3/SoD/2022

Počet stránek: 1

 

MARTINOVSKÉ SLAVNOSTI 25.6.2022

 

25.6.2022 od 14.00 - 02.00hodin
 

 

Zvuk + světla — Dan Rybář a Jan Horsinka,
 

Technický a bodový scénář

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

show pro děti zvuk Dan Rybář+ Jan Horsinka

NEBRATŘI 1.série, k poslechu i tanci, cover hity zvuk Dan Rybář+ Jan Horsinka

přestavba příprava podia a aparatury na koncert zvuk Dan Rybář+ Jan Horsinka

LEGENDY SE VRACÍ koncert zvuk+ světlo Dan Rybář+ Jan Horsinka, Petr Šiška

přestavba příprava podia a aparatury na koncert zvuk+ světlo Dan Rybář+ Jan Horsinka

NEBRATŘI 2.série, k poslechu i tanci, cover hity zvuk+ světlo Dan Rybář+ Jan Horsinka

??? místo pro další čislo cirkusové, či taneční, atd zvuk+ světlo Dan Rybář+ Jan Horsinka

NEBRATŘI 3.série, k poslechu i tanci, cover hity zvuk+ světlo Dan Rybář+ Jan Horsinka

NEBRATŘI 4.série, k poslechu i tanci, cover hity zvuk+ světlo Dan Rybář+ Jan Horsinka

přestavba příprava podia a aparatury na koncert zvuk+ světlo Dan Rybář+ Jan Horsinka

RNR BAND

M.WOODMANA koncert zvuk+ světlo Dan Rybář+ Jan Horsinka

WOODMANOTÉKA finálová diskotéka zvuk+ světlo Dan Rybář+ Jan Horsinka   

Smlouva o dilo č. 3/SoD/2022
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Příloha č. 3 ke smlouvě o dílo č. 3/SoD/2022

Počet stránek: 1

Pořad skladem použitých při produkci

Název souboru,jméno,přijmeni a adresa vedoucího souboru:

Rock and Roll Band Marcela Woodmana; Marcel Lesník,Martinovská 3262/50

Ostrava-Martinov 723 00

Název díla Skladatel T
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