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Smlouva o spolupréci

při pořádání pěti kulturních podvečerů ve Staré Bělé

uzavřená podle ustanovení §1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

v platném znění

Smluvní strany

Statutárním město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava

|Č100845451

[NČ:C200845451

jednající Městským obvodem Stará Bělá

se sídlem Junácká 127, 724 00 Ostrava - Stará Bělá

zastoupeným starostou RNDr. Mojmírem Krejčíčkem

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 27-1645817389/0800

Martin Zábranský

se sídlem Vančurova 8, 792 01 Bruntál

IČO:67327206

se dohodly na následující spolupráci:

ČLI

Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je stanovení práv a povinností při vzájemné spolupráci při pořádání pěti

kulturních podvečerů v prostoru za školníjídelnou na ul Blanická, ato za podmínek v této smlouvě dále

stanovených.

ELM

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Městský obvod Stará Bělá se zavazuje:

a) Zajistit prostor pro pořádání pěti kulturních podvečerů, sestávajících z koncertů a

divadelního představení (dále rovněžjako „akce") v prostoru za školníjídelnou na ul Blanická

včetně krytého pódia o minimálních rozměrech 5 x 3 metrů a 3 bočních stěn zamezujících

dešti a přívodu elektřiny ve dnech S. 7.; 19. 7.; 2. 8; 16. 8. a 30.8. 2022

b) Poskytnout (uhradit) příspěvek, resp. uhradit náklady spojené s pořádáním akce ve výši

75.000 Kč včetně DPH, rozdělené do pěti faktur po 15.000 Kč včetně DPH, přičemžjednotlívé

faktury budou vystaveny vden produkce se splatností 10 dní od doručení. Vpřípadě
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nedodržení termínu splatnosti bude účtována smluvní pokuta 0,05 % dlužné Částky za každý

den prodlení.

c) zajistit propagaci akce na plakátovacích plochách, webových stránkách, Facebooku,

Instagramu, apod.

d) zajistit toalety

2. Martin Zábranský se zavazuje:

a) Zajistit koordinaci účastníků a uměleckých aktivit spojených s realizaci projektu.

b) Zajistit vystoupení umělců v následujícím rozsahu:

' úterý 5. července 2022 — Martin Zábranský, Blondýna a Zakoncem v min. délce 180

minut

' úterý 19. července 2022 — Milan Šťastný, Bokomara, Václav Fajfr a Bandaband v min.

délce 180 minut

' úterý 2. srpna 2022 —Ježíšek, Vadim Windy, Anežká Hrušková a Alfasrnec v min. délce

180 minut

' úterý 16. srpna 2022 — Racek matlášek, Mednoš, My mé Bavíme a FM Band v min.

délce 180 minut

' úterý 30. srpna 2022 — Ashena, Fčíl a Tu a Slávek Janoušek v min. délce 180 minut

c) Zaplatit neprodleně veškeré náklady spojené 5 akcí, pokud přesáhnou příspěvek, tj. vše nad

75.000 Kč.

d) Zajistit adekvátní náhradní umělce v případě výpadku umělce.

e) Neuskutečni-li se vystoupení zdůvodů ležících vpoměrech Martina Zábranskěho, je tato

smluvní strana povinna nahradit městskému obvodu Stará Bělá škodu tím způsobenou

spočívající zejména v zaplaceném příspěvku nebo jeho části.

f) Vypořádat poplatky sOchranným svazem autorským, případně dalšími spolky zajišťujícimi

ochranu autorských práv.

g) Zajistit propagaci na svých internetových stránkách a ostatních médiích podílejících se na

tomto projektu (Český rozhlas, rádio Proglas, Country rádio a další).

Čl.III

Trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, ato ode dne podpisu do 30. srpna 2022.

Čl. IV

Další ustanovení

1. Kontaktní osobou za městský obvod Stará Bělá, oprávněnou a povinnou poskytovat pro

Martina Zábranske'ho veškerou nezbytnou součinnost dle této smlouvy je ML. Mo'mir

Krejčiček (tel. 725 755 015, email: rnojmír.krejcicek©starabela.ostravacz). Oprávněnou

osobou povinnou poskytovat městskému obvodu Stará Bělá veškerou nezbytnou součinnost

dle této smlouvy je Martin Zábranský, tel. 737 188 733, e—mail: mikiT-Dmarzacz.

2. V případě nepříznivého počasiv den konáníjednotlivých hudebních podvečerů (déšť, silný vítr

apod.), případnějiněho zásahu vyšší moci, jakoje přírodní katastrofa, epidemie či jiné události,

které jsou mimo kontrolu smluvních stran, se akce ruší bez nároku na finanční příspěvek ze
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strany města Bučovice. Jestliže dojde k zásahu vyšší moci během akce, finanční plnění ze strany

města Bučovice bude adekvátní odprezentované produkci a nákladům vynaloženým na

zajištění akce v daném dni.

čl. v

Ukončení smlouvy

1. Tuto smlouvu lze měnit jen formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků podepsaných

oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2. Případné spory vzniklé mezi smluvními stranami při plnění účelu této smlouvy budou řešeny

jednáním a vzájemnou dohodou smluvních stran.

3. Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními

občanského zákoníku.

4. Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má povahu originálu, a každá

smluvní strana obdržíjedno z nich.

5. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, že tato byla sepsána na základě jejich pravé

a svobodné vůle, nikoliv vtísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho

připojují své podpisy.

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

ČL. VI

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

znění pozdějších předpisů:

O uzavření této smlouvy rozhodla rada městského obvodu Stará Bělá dne 27. 6. 2022,

usnesením č. lZOO/RMOb-SB/1822/63.

VOstravě—S ' “' : 28. 6. 2022

     
Městský obvo ara eláí

RNDr. Mojmír Krejčíček Martin Zábranský

starosta
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