
Smlouva o dílo č. 2022/22/0441

Grafická úprava, tisk a distribuce zpravodaje PRIO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1.

Smluvní strany

statutární město Ostrava

se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Objednatel (zasílací adresa): městský obvod Poruba

se sídlem Ostrava-Poruba, Klimkovická 55/28, PSČ 708 56

Zastoupený: Ing. Lucií Baránkovou Vilamovou, Ph.D., starostkou

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 1649335379/0800

dále jen objednatel

Zhotovitel: Český Domov Media House s.r.o.

se sídlem Pod altánem 99/103, Strašnice, 100 00 Praha 10

zapsán V obchodním rejstříku vedeném u městského soudu V Praze, oddíl C 70744

IČO: 25792920

DIČ: CZ25792920

Zastoupený: Ing. Radkem Procházkou, jednatelem

Bankovní spojení: Unicredit

Číslo účtu: 2110626628/2700

dále jen zhotovitel

11.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V čl. 1. smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou

V souladu s právní skutečností V době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny

dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

III.

Předmět a způsob plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo „Grafická úprava, tisk a distribuce
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zpravodaje PRIO“, a to V ll (slovy jedenácti) vydáních počínaje zářijovým vydáním V roce 2022

a konče červencovým vydáním V roce 2023 dle harmonogramu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy

a je její nedílnou součástí (dále jen „Příloha č. l“). Smluvní strany se dohodly na níže uvedené

specifikaci každého vydání zpravodaje PRIO:

a) Specifikace tiskoviny

o 24 stran formátu A4, z toho 6 stran inzerce* zajištěné zhotovitelem,

plná barevnost 4/4,

papír 56 g/m2, SCA lesk,

grafické zpracování,

vazba volně ložená lepená,

počítačová sazba,

osvit,

rotační tisk.

* Inzerce nesmí obsahovat:

- propagaci politických náboženských stran a hnutí,

- diskriminaci z důvodů rasy, pohlaví nebo národnosti

- témata, která jsou V rozporu s platnou právní úpravou,

- témata, která jsou V rozporu s dobrými mravy,

- témata, která jsou svým reklamním účelem zaměřena vůči sociálně znevýhodněným skupinám

obyvatel.

Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn rozhodnout o charakteru inzerce.

b) Rozsah grafického zpracování

o zpracování 18 stran elektronických dat, které ktomuto předá objednatel zhotoviteli, a dále

6 stran inzerce, kterou zajistí zhotovitel (viz výše), přičemž obsah předaný objednatelem bude

obsahovat jak textové informace (.doc), tak grafické informace (fotografie a další grafické

formáty — .pdf, .tif, .jpg, .eps a další formáty),

. grafické zpracování předaných dát zhotovitelem ve výsledný grafický formát (dále jen

„formát“), který bude mít charakter novinového periodického tisku (zpravodajství, periodické

a neperiodické rubriky, zájmové informace atd.),

o zpracování výsledného formátu do počítačové sazby zhotovitelem, přičemž tato sazba bude

zasílána průběžně na určený e-mail objednateli ke korektuře, kterou bude provádět příslušný

zaměstnanec oddělení prezentace odboru kultury a prezentace Úřadu městského obvodu Poruba,

. následné zpracování korektury objednatelem do dvou pracovních dní od doručení,

. zapracování korektur objednatele zhotovitelem do jednoho dne od jejich obdržení,

. následné zaslání finální verze formátu ke schválení objednateli před započetím tisku, dle Přílohy

v

c. 1.

c) Distribuce

. nákladovost jednoho vydání: 35 000 ks ztoho:

o 400 ks výtisků bude zhotovitelem doručeno do sídla objednatele,

o 34 600 ks výtisků do všech domovních schránek V městském obvodu Poruba i do všech

organizací specifikovaných V příloze č. 2 této smlouvy, která je nedílnou součástí této

smlouvy (dále jen „Příloha č. 2“),

. objednatel toleruje nedoručení max. 5 % nákladu jednotlivých čísel do tzv. nedobytných

vchodů. Zhotovitel je vtomto případě povinen zajistit dodatečnou distribuci jednotlivých

výtisků, ato do pěti pracovních dnů od dokončení kontroly.
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. objednatel si vyhrazuje právo účasti na kontrolách doručení nákladů jednotlivých čísel

zpravodaje PRIO. Kontroly se konají pravidelně jednou měsíčně do tří pracovních dní od

dokončení distribuce a organizuje je zhotovitel. Při kontrole distribuce bude prověřeno

minimálně 30 doručovacích míst, přičemž polovinu z nich určí objednatel.

. Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout podklady nezbytné pro provádění díla, a to osobně nebo

prostřednictvím elektronické pošty (na é-mail určený zhotovitelem), dle Přílohy č. 1 této smlouvy

a dle výše specifikovaných kritérií.

. Zhotovitel zodpovídá objednateli za bezvadnost technického zpracování jednotlivých výtisků

periodika. V případě vadných výtisků má objednatel právo na výměnu vadných výtisků za bezvadné,

a to nejpozději do 7 dnů ode dne zjištění vadných výtisků.

. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu bude mít sjednánu účinnou

pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody V souvislosti s výkonem své činnosti dle této smlouvy,

a to ve výši l.OO0.000,- Kč, kterou kdykoliv na požádání ve lhůtě do 5 pracovních dnů předloží

v originále objednateli k nahlédnutí.

. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla ve výši a za podmínek stanovených v článku IV.

této smlouvy.

IV.

Cena díla, platební podmínky

Smluvní strany se dohodly, že celková cena 11 (slovy jedenácti) vydání vnákladu 35 000 ks /

1 vydání (slovy pětatřiceti tisíc kusů na jedno vydání) činí celkem 735 350 Kč bez DPH (slovy

sedmsettřicetpět tisíc třistapadesát korun českých bez DPH). Cena za jedno vydání v nákladu 35 000

ks bude 66 850 Kč bez DPH (slovy šedesátšest tisíc osmsetpadesát korun českých bez DPH), cena

za jeden výtisk — jeden kus zpravodaje PRIO je 1,91 Kč bez DPH (slovy jedna koruna česká a

devadesát jedná haléřů bez DPH). K ceně bude připočténo DPH ve výši dle platných právních

předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že příjem ze 6 stran inzerce je příjmem zhotovitele.

Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím

dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se bude jednat 0 účet vedený V tuzemsku.

Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem daně, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za

zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního

úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele

azaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit

sjednanou cenu.

Smluvní strany se dohodly, že právo na zaplacení jednotlivých částí díla, respektive jednotlivých

vydání zpravodaje PRIO, vzniká zhotoviteli řádným splněním jeho závazku týkajícího se příslušného

vydání zpravodaje PRIO V souladu s touto smlouvou

Cena díla stanovená V odst. 1. tohoto článku je konečná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele,

zejména, avšak nikoliv výlučně, cenu papíru a tisku, grafickou úpravu tisku a distribuci zpravodaje

PRIO.

Podkladem pro úhradu ceny díla je daňový doklad (dále jen „faktura“) mající náležitosti daňového

dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, V platném znění. Fakturu bude
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zhotOVitel Vystavovat vždy po řádném provedení tisku a distribuce jednotlivého vydání za daný měsíc

dle Přílohy č. 1 této smlouvy.

Faktura musí obsahovat tyto údaje

Objednatel:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

Příjemce (zasílací adresa)

městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28

708 56 Ostrava-Poruba

 

Splatnost faktury je 14 dní ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. Stejný termín

splatnosti platí pro smluvní strany při uhrádě jiných plateb, např. úroků z prodlení, smluvní pokuty,

náhrady škody á jiné.

Plátce je povinen ve lhůtě do 10 dnů ode dne vzniku DUZP vynáložit úsilí k tomu, aby se daňový

doklad dostal do dispozice příjemce plnění.

V případě, že zhotovitel vyučtuje chybně práce, které provedl, vyučtuje chybně cenu nebo faktura

nebude obsahovat některou sjednanou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před

uplynutím lhůty splatnosti vratit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené

faktuře vyznáčí důvod vrácení. Druhá smluvní stráná provede opravu vystavením nové fáktury.

Vrátí-li objednátel zhotoviteli vadnou fákturu, přestává běžet původní lhůta splátnosti. Cela lhůtá

začíná běžet opět dnem doručení nově vyhotovené faktury.

Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu povinné smluvní strany.

V.

Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo, respektive jeho jednotlivé části (jednotlivá měsíční vydání

zpravodaje PRIO) V termínech dohodnutých pro jednotlivá vydání dle Přílohy č. 1 této smlouvy.

Objednatel se zavazuje předat podklady V termínech dohodnutých pro jednotlivá vydání dle Přílohy

č. 1 této smlouvy. V případě, že objednatel doda podklády po uplynutí takto sjednaných termínů,

prodlužují se termíny zhotovitele stanovené V odst. 1. tohoto článku o dobu objednatelova prodlení.

Za řádné provedení káždé jednotlivé části dílá (jednotlivého měsíčního vydání zprávodáje PRIO) je

považováno dokončení káždé jednotlivé distribuce řádně provedeného vydaní zpravodaje PRIO dle

čl. III. odst. 1.

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne podpisu obou smluvních stran do 31. 7. 2023.
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VI.

Odpovědnost za vady

. Zhotovitel odpovídá za vady díla existující V době jeho předání jen tehdy, pokud byly způsobeny

porušením jeho povinností. Předáním každé jednotlivé části díla (jednotlivého vydání zpravodaje

PRIO) se rozumí provedení distribuce jednotlivého vydání zpravodaje PRIO.

. Objednatel odpovídá ve vztahu k předaným podkladům za případné porušení norem práva soutěžního,

předpisů o patentech a chráněných vzorech, ochranných známkách a označení původu. Objednatel je

V případě, Že takto vznikne povinnost finančního plnění, povinen nést náklady V plné výši.

VII.

Smluvní pokuty

. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den

prodlení V případě, že zhotovitel nedodrží termíny tisku a distribuce jednotlivého měsíčního vydání

zpravodaje PRIO dle Přílohy č. 1 této smlouvy. Pokud zhotovitel nedodrží schválenou finální verzi

jednotlivého vydání zpravodaje PRIO, je povinen zpravodaj na své náklady znovu vytisknout ve

schválené verzi. V takovém případě dále smluvní strany sjednávají, že zhotovitel je povinen zaplatit

objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

. Nesplňuje-li dílo, resp. měsíční vydání zpravodaje PRIO, náležitosti sjednané V čl. III. odst. 1., písm.

a) této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za

každou zjištěnou vadu.

. V případě porušení povinnosti sjednané V čl. III. odst. 3. této smlouvy, týkající se termínu výměny

vadných tisků za bezvadné, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,—

Kč.

.Pro případ, že při zjištění neprovedení distribuce vrozsahu nad 5 % nákladu jednotlivých čísel

zhotovitel neprovede dodatečnou distribuci ve sjednané lhůtě dle čl. III. odst. 1., písm. c), odrážka

druhá této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za

každé vydání.

. Pro případ, že kontrolou dle čl. III. odst. 1., písm. c), odrážka třetí této smlouvy bude zjištěno, že

distribuce daného vydání nebyla provedena V rozsahu alespoň 80 %, je zhotovitel povinen zaplatit

objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé vydání. Pro případ, že kontrolou dle čl. III.

odst. 1., pism. c), odrážka třetí této smlouvy bude zjištěno, že distribuce daného vydání nebyla

provedena V rozsahu alespoň 50 %, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši

50000,- Kč za každé vydání.

. Pro případ porušení podmínek vyplývajících 2 čl. III. odst. 1., písm. a) a čl. VIII. odst. 3. této smlouvy,

týkajících se se obsahu inzerce, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši

10000,- Kč za každý inzerát.

. V případě porušení povinnosti sjednané V čl. III. odst. 4. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit

objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

. V případě prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši

0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
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. Povinností zaplatit smluvní pokutu není dotčeno právo na náhradu škody, kterou je poškozená strana

oprávněna požadovat V plné výši vedle smluvní pokuty.

VIII.

Ostatní ujednání

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění vregistru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého textu

smlouvy včetně příloh V registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění

pozdějších předpisů. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze písemně, a to číslovanými

dodatky podepsanými osobami oprávněnými jednat za smluvní strany ve věcech této smlouvy.

Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péči a starostlivostí.

Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné právní předpisy, doporučené technické normy a podmínky

této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, že obsah inzerce nebude vrozporu s dobrými mravy, zejména nebude

obsahovat jakoukoli diskriminaci z důvodu rasy, pohlaví nebo národnosti, nebude ohrožovat

náboženské nebo národnostní cítění, nebude ohrožovat obecně nepřijatelným způsobem mravnost,

snižovat lidskou důstojnost, obsahovat prvky pornografie nebo násilí.

Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek — dílo — třetí osobě k využití bez předchozího souhlasu

objednatele potvrzeného podpisem osoby oprávněné k podpisu smlouvy.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží

zhotovitel a tři objednatel.

Veškeré podklady (fotodokumentace, texty atd.), které budou objednatelem zhotoviteli předány,

zůstávají ve vlastnictví objednatele a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako

skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého dílčího závazku (jednotlivé vydání).

S veškerými předanými podklady bude nakládáno zhotovitelem V souladu s autorským zákonem

č. 121/2000 Sb. V platném znění, jakožto s autorským dílem, jehož majetková autorská práva k němu

vykonává objednatel.

Zhotovitel na základě této smlouvy poskytuje objednateli všechny práva související s jakoukoliv

možností dalšího využití díla či jakékoliv jeho části objednatelem. Zhotovitel tedy na základě této

smlouvy poskytuje objednateli neomezené právo dílo užívatjako celek nebo část V původní nebo jiné

zpracované podobě (licence) či jinak změněné podobě samostatně nebo V souboru anebo ve spojení

s jiným dílem či prvky, a to všemi způsoby užití uvedenými V ust. § 12 odst. 4 autorského zákona.

Zhotovitel dále uděluje objednateli svolení ke zveřejnění a šíření díla, přičemž objednatel je oprávněn

dílo jakkoliv upravovat a měnit ve smyslu ust. § 2375 občanského zákoníku, a to včetně jeho názvu.

Zhotovitel uděluje objednateli svolení, aby dílo resp. jakákoliv jeho část byla zveřejněna či užita bez

uvedení jeho autorství. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci jako výhradní. Licenci může

objednatel poskytnout zcela nebo zčásti, úplatně nebo bezúplatně třetím osobám. Objednatel je

oprávněn, nikoliv však povinen dílo užívat V rámci přidělené licence podle svého uvážení. Licenci

poskytuje zhotovitel objednateli bezúplatně, tímto není dotčena povinnost objednatele zaplatit

celkovou cenu za dílo dle této smlouvy, resp. za všechny jeho jednotlivé části. Zhotovitel tímto

uděluje objednateli výslovný souhlas s registrací díla, nebo kterékoliv jeho části, jako ochranné

známky, a to bez věcného a teritoriálního omezení. Vlastnické právo k příslušné části díla, tj. výstupu

činnosti zhotovitele se soubory V tiskovém PDF příslušné části díla, nabývá objednatel jeho

převzetím.
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Smluvní strany si vyhrazují právo odstoupit od smlouvy V případě podstatného porušení smlouvy

druhou smluvní stranou. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje zejména

nedodržení termínů sjednaných v Příloze č. 1 této smlouvy, za něž se považuje prodlení zhotovitélé

delší 7 dnů, dále za opakované (nejméně dvakrát) nedodržení parametrů sjednaných V čl. III. odst. 1.

této smlouvy a porušení zavazku specifikovaného V odst. 3 tohoto článku nebo podmínek

vyplývajících z čl. III. odst. 1., písm. a) této smlouvy, týkající se obsahu inzerce. Objednatel je dále

oprávněn odstoupit od této smlouvy V případě, že na máj etek zhotovitele byl prohlášen úpadek, nebo

zhotovitel sam podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení, nebo insolvenční návrh byl

zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo zhotovitel

vstoupí do likvidáce. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje zejména

prodlení objednatele se zaplacením ceny díla, resp. jednotlivého vydání zprávodajé PRIO, dle čl. IV.

této smlouvy, delší 7 dnů. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení

o odstoupení druhé smluvní straně. Zhotovitel vyjadřuje souhlas s tím, že V přípádě předčasného

ukončení této smlouvy je objednatel oprávněn dokončit předmět plnění za pomoci třetí osoby, aniž

by to mělo vliv na licenční či jiná ujednání dle této smlouvy ve vztahu k již dokončeným á předáným

částem předmětu plnění. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvních

pokut, ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po skončení této

smlouvy, zejména licenčního ujednání V odst. 7. tohoto článku.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou nebo písemnou výpovědí i bez

uvedení důvodu s výpovědní lhůtou tří měsíců, která počíná běžet l. dnem měsíce následujícího po

měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní stráně.

Smluvní strany na sebe V souladu s ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí

změny okolností.

V případě zaniku závazku přéd řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned, nejpozději do dvou

pracovních dnů, předat objednateli nedokončené dílo, tj. veškeré výstupy vzniklé a vytvořené

V souVislosti s prováděním díla a podklady k nim, včetně věcí, které opatřil, a které jsou součástí díla,

a uhradit případně vzniklou škodu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Smluvní strany při

předání podlé předchozí věty sepíší protokol o stavu provedení dílá ke dni odstoupení od smlouvy,

který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni zaniku

zavazku a cenu účelně vynaložených nákladů na provedení díla ke dni zániku závazku. V případě

zániku závazku je objednatel povinen uhradit zhotoviteli cenu účelně vynaložených nákladů na

provedení díla ke dni zániku závazku a věcí, které opatřil V době trvání smluvního vztahu a které se

staly součástí dílá. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upráví vzájemné vztahy a povinnosti.

Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva

a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě. Zhotovitel dále není oprávněn bez předchozího

písemného souhlasu objednatele postoupit pohledávku vzniklou z této smlouvy třetí osobě.

Přílohy č. 1 a 2 jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

Zhotovitel odpovídá za veškeré škody způsobené v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy

a za škody způsobené objednateli nebo třetím osobám činností, která je předmětem této smlouvy.
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O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 324l/RMOb1822/86

ze dne 15. 7. 2022.

V Ostravě-Porubě V Praze

Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D Ing. Radek Procházka

za objednatele jednatel
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Harmonogram termínů pro grafickou úpravu, tisk a distribuci časopisu PRIO

na roky 2022 až 2023

Rok 2022

Harmonogram termínů pro grafickou úpravu, tisk a distribuci časopisu PRIO září 2022

8. 8. — 29. 8. 2022 — předání podkladů/graficke zpracovaní/počítačová

sazba

30. 8. 2022 — dokončení přípravy vydaní/potvrzení tisku

31. 8. — 6. 9. 2022 — tisk a distribuce časopisu PRIO září 2022

Harmonogram termínů pro grafickou úpravu, tisk a distribuci časopisu PRIO říj en 2022

8. 9. — 27. 9. 2022 — předání podkladů/graficke zpracovaní/počítačová

sazba

29. 9. 2022 - dokončení přípravy vydaní/potvrzení tisku

1. — 4. 10. 2022 — tisk a distribuce časopisu PRIO říjen 2022

Harmonogram termínů pro grafickou úpravu, tisk a distribuci časopisu PRIO listopad 2022

10. 10. — 27. 10. 2022 — předání podkladů/graficke zpracovaní/počítačová

sazba

31. 10. 2022 - dokončení přípravy vydaní/potvrzení tisku

1. 11. — 4. 11. 2022 — tisk a distribuce časopisu PRIO listopad 2022

Harmonogram termínů pro grafickou úpravu, tisk a distribuci časopisu PRIO prosinec 2022

8. 11. — 29. 11. 2022 — předání podkladů/graficke zpracovaní/počítačová

sazba

30. 11. 2022 — dokončení přípravy vydaní/potvrzení tisku

1. 12. — 6. 12. 2022 - tisk a distribuce časopisu PRIO prosinec 2022

Harmonogram termínů pro grafickou úpravu, tisk a distribuci časopisu PRIO leden 2023

5. 12. — 22. 12. 2022 — předání podkladů/graficke zpracovaní/počítačová

sazba

23. 12. 2022 - dokončení přípravy vydaní/potvrzení tisku

27. 12. 2022 — 3. 1. 2023 — tisk a distribuce časopisu PRIO leden 2023

Rok 2023

Harmonogram termínů pro grafickou úpravu, tisk a distribuci časopisu PRIO únor 2023

9. 1. — 25. 1. 2023 — předání podkladů/graficke zpracovaní/počítačová

sazba

26. 1. 2023 - dokončení přípravy vydaní/potvrzení tisku

27. 1. — 2. 2. 2023 - tisk a distribuce časopisu PRIO únor 2023
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Harmonogram termínů pro grafickou upravu, tisk a distribuci časopisu PRIO březen 2023

6. 2. — 23. 2. 2023 — předání podkladů/graficke zpracovaní/počítačová

sazba

24. 2. 2023 — dokončení přípravy vydaní/potvrzení tisku

27. 2. — 2. 3. 2023 — tisk a distribuce časopisu PRIO březen 2023

Harmonogram termínů pro grafickou upravu, tisk a distribuci časopisu PRIO duben 2023

6. 3. — 28. 3. 2023 — předání podkladů/graficke zpracovaní/počítačová

sazba

29. 3. 2023 - dokončení přípravy vydaní/potvrzení tisku

30. 3. — 4. 4. 2023 - tisk a distribuce časopisu PRIO duben 2023

Harmonogram termínů pro grafickou upravu, tisk a distribuci časopisu PRIO květen 2023

10. 4. — 26. 4. 2023 - předání podkladů/graficke zpracovaní/počítačová

sazba

27. 4. 2023 - dokončení přípravy vydaní/potvrzení tisku

28. 4. — 2. 5. 2023 — tisk a distribuce časopisu PRIO květen 2023

Harmonogram termínů pro grafickou upravu, tisk a distribuci časopisu PRIO červen 2023

8. 5. — 30. 5 . 2023 - předání podkladů/graficke zpracovaní/počítačová

sazba

31. 5. 2023 — dokončení přípravy vydaní/potvrzení tisku

1. 6. — 6. 6. 2023 - tisk a distribuce časopisu PRIO červen 2023

Harmonogram termínů pro grafickou upravu, tisk a distribuci časopisu PRIO červenec—srpen 2023

6. 6. — 27. 6. 2023 - předání podkladů/graficke zpracovaní/počítačová

sazba

28. 6. 2023 — dokončení přípravy vydaní/potvrzení tisku

29. 6. — 4. 7. 2023 - tisk a distribuce časopisu PRIO červenec—srpen

2023
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Příloha č. 2 Smlouva o dílo ě. 2022/22/0441

Seznam organizací a institucí pro distribuci zpravodaje PRIO

Mateřské, základní a střední školy (do každéjednotlivé instituce ijejich pracovišť I ks)

0 Čs. exilu 670

. Skautská 1082

o B. Martinů 718

. Dvorní 763

o V Zahradách 2148

. Dětská 920

. Větrná 1084

. Nezvalovo nám. 856

. náměstí B. Němcové 664

. Sokolovská 1168

. Žilinská 1321

. Ukrajinská 1530—1531

0 Jana Soupala 1611

. Josefa Skupy 1642

. Mateřská škola logopedická, U školky 1621

. Mateřská škola logopedická, Na Robinsonce 1646

. Oty Synka 1834

. Ludvíka Podéště 1873

. Otakara Jeremiáše 1985

. Vincence Makovského 4429

. Slavíkova 6067

. Komenského 668

. Porubská 832

0 Základní škola generála Zdeňka Škarvady, Porubská 831

. Dětská 915

0 K. Pokorného 1382

. Bulharská 1532

. Ukrajinská 1533

0 J. Šoupalá 1609

o I. Sekaniny 1804

. A. Hrdličky 1638

0 J. Valčíka 4411

. Čkalovova 942

0 Základní škola a Mateřská škola, Ukrajinská 1535/19

0 Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené, Spartakovců 1153

0 Střední škola, základní škola a mateřská škola Monty School, ŠpanieIOVá 6227/3

. Waldorfská základní škola a střední škola Ostrava-Poruba, L’. Štúra 1085

. Biskupské gymnázium v Ostravě, K. Pokorného 1284

. Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, G. Klimenta 493

. Wichterlovo gymnázium, Čs. exilu 669

. Gymnázium Olgy Havlové, M. Majerové 1691
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. Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o., Čs. exilu 491

0 Obchodní akademie, Polská 1543

0 Střední odborná škola ochrany osob a majetku, Liptaňské náměstí 890

0 Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, 17. listopadu 1123

0 Střední škola služeb a podnikání, Příčná 1108

. Středisko odborného výcviku, Střední škola služeb a podnikání, O. Jeremiáše 1986/36

0 Střední škola teleinformatiky, Opavská 1119

Ostatní zařízení

. Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 2172/15 2 ks

0 Základní umělecká škola, J. Valčíka 4413 2 ks

0 Dům dětí a mládeže, M. Majerové 1722 1 ks

0 Dům dětí a mládeže, Polská 1624 1 ks

. Středisko přírodovědců, Čkalovova 1881 2 ks

. Středisko turistiky, B. Martinů 1117 2 ks

0 Centrum volného času, Vietnamská 1541 20 ks

0 Centrum volného času, 0. Jeremiáše 1985 20 ks

. Komunitní centrum Všichni spolu, 447/52a 20 ks

0 Informační centrum Poruba, Hlavní třída 583/105 100 ks

. Knihovna města Ostravy, Opavská 6111 30 ks

. Knihovna města Ostravy, Podroužkova 1663 30 ks

. Knihovna města Ostravy, Vietnamská 1541 30 ks

0 Dům s pečovatelskou službou Astra, 1. Sekaniny 1812/16 50 ks

0 Dům s pečovatelskou službou, Průběžná 6222/ 122 100 ks

0 Dům s pečovatelskou službou Harmonie, Dělnická 411 25 ks

. Domov Slunečnice Ostrava, Opavská 4472/76 100 ks

. Domov pro matky s dětmi, Dělnická 386/30 15 ks

. Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790/5 100 ks

. Integrované výjezdové centrum, Martinovská 1622/36 10 ks

0 Policie ČR, obvodní oddělení 1, Dělnická 392/10 2 ks

0 Policie ČR, obvodní oddělení 2, Heyrovského 1737/9 2 ks

0 Městská policie Ostrava, Dělnická 6240/29a 2 ks
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