
Statutami město Žiín
nám. Mfm 12, 76140 Zlín
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Smlouva o $pof(ipráci

vsoalacíus ustanovením §51 a §663 a násí. zákona č. 40/1964 Sb.,
obi^skýzvoník, vplatném znění

Článek)

Smluvní strany

(1) Univerzita Tomáse Bati ve Zlíně

Fakulta muKlmědiálních komunikací

zfizená zákonem 5.404/2000 Sb. o zřízeni Uníver^ Tom^e Bati ve Zlíně
Zlín, Šťéfáníkova 2431, PSČ 760 01

IČ: 70883521 DIČ: CZ70883521

bankotmí spojení: Komerční banka, a.s., pcMka Zlín

číslo účtu: 27-1925270277/0100

jednající: doc. Iv^. Janou Janíkovou, ArtD., děkankou íakulty

(dále jen „FMKUTB")

(2) Statutární město Zlín

sídlo: nám. Mim 12,761 40 Zlín,

jehož jménem jedná: MUDr. Miroslav Adámek, primátor

zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Miroslav Kašný, náměstek primátora
IČ: 00283924

DIČ: GZ00283924

Odpovědný útvar Odbor kultury MMZ

Organizační složka: Alternativa - kukumí institut Zlín, Osvoboditelů 3778, Zlín
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Zlín,

číslo účtu: 3049002/0800

(dále jen „ALTERNATIVA*)

' Článek II

Předmět smlouvy

(1) Předmětem této smlouvy je stanovení podmínek, za kterých ALTERNATIVA unrožní FMK UTB využití hlavního

výstavního sálu Zlín v objektu čp. 3778 na ulici Osvoboditelů (dále jen „hlavní výstavní sál“) za účelem pořádání:

a) výstav výsledků činnosti Komunikační agentury Komág (dále jen „Komag”), která je studijní platformou spojující

studenty obom Marketingové komunikace se studenty výWamých oborů vyučovaných na FMK UTB,

b) výstav samostatných prací studentů a pedagogů FMK UTB.

(2) ALTERNATIVA se zavazuje po dobu tnrání této smlouvy, umožnit FMK UTB využití hlavního sálu zajeden kalendářní

rok v rozsahu:

a) 3 ^dnyV měsíci lednu,

b) 3 týdnů v měsíci červnu,

za úhradu ve výši 5000,- Kč vč. DPH v zákonné výši za jeden týden využiti, a to za účelem pořádáni výstav a akcí
uvedených v odstavci 1 tohoto článku. Součástí ceny jsou služby související s provozem sálu a využiti technického

zázemí sálu (zejména techniky, výstavních panelů, výstavních rámů, výstavních soklů).
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(3) KpnkréW terminy v^v a, atel uvedených vodsti 1 tohoto článku si sírany dohodnou píšemné heji^zdějf do

30. liáOpadu kpnkréínfito kalendářního noku ná rokínásledujícltakt mohly požadavky FMK UTB zdhletiněi^
pfi htorbě a pnojednání dramatoigtokěhQ: piánu /klLTlRhíATÍyy.

(1)

(2)

{3)

(4)

Čfánek lli

Plává a covlrtnostf stňluvrnch stran

FMK UTB sě zavazuje uskutečnit výstavy a akite uvedené v článku il odst. 1:Sitl!pu\o^ v souladu s provozním fédem

ALTERNATIVY, který se tímto zavazuje doí^fžovat;

FMK UTB na své náklady zajistí instalaci a deinsifaiaci vystav a přípravu akci a závěrečný Okiid po akcích uvedených

v odst. 1 článku f) smfouvy.

FMK UTB^vyhradí ALTEfy^ATiyi po dobu tíváňi teto Smlouvy bezůplatoě m verojně pfístopných prostorách objektů

‘ .................... ...................................umísfování mesí&sích-programů ALTERNATIVY.

FMK UTB umístí logo ALTERNATIVY a logo stetutámího města Zlína na; webo\^ch straink^ FMK UTB a na

veškeiých tiskownách (zejntena pozvánky, plakáty, katalogy) vydávaných FMK UTB v souvislosti s uskutečriěnlm akci
v prostorách ALTÉRNATiVY,

(5) ALTERNATIVA se zav^uje dodat do tří dnů od uzavření smlouyy kontektní osobě FMK UTBJogo ve formátu *.jpg)

v dostatečném rozlišení.

článek IV

Cenová ujednání

(1) FMK UTB zaplatí částku za využití hlavního výstavního sálu dle článku li. odst. 1 smlouvy na účet ALTERNATIVY

uvedený v článku i. odst. 2 smlouvy rta základě rádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se splatností 14 dní
odedne vystavení, nědOhodnou-ii se strany jinak dle clánkujlřodst. 3 smfouvy. Zdanitelné plnění se považuje za

uskutečněné dnem zahájení akce.

Článek V '

Ostatní ujednání

(1) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

(2) Tuto smlouvu je možně předčasně ukončil písemnou dohodou smluvní stran nebo písemnou výpovědí doručenou

druhé smluvní straně, s výpovědní dobou vdélce trvání tří měsíců, která počne běžet 30, listopadu kalendámího roku.

kterého byla výpověď podána, a to s ohledem na tvorbu a projednání dramaturgick^o plánu ALTERNATIVY,

^ ČlánekVÍ

Závěrečná ustanoveni

(1) Skutečnosti touto smlouvou výslovně rieupravené Se řídi právním řádem České republiky, zejména ušíanovenimi

občanského zákoníku, v f^atoém zněni.

(2) Každá ze smluvních stran sé zavazuje chránit dobré jméno druhé smluvní strany.

(3) Případné spory vzniklé mezi ůčEBtniky této smlouvy budou řešeny přednostně dohodou, nebude-lí dohoda možná,
bude záležitost řešena věcné a místné příslušným soudem České republiky.

(4) Vpnpadě nepiatoosti některého ustanovení smlouvy, není touto neplatností dotčena celá smlouva a ostatni

ustanoveni takzůstevaji v platoosti,

(5) Smlouva může být měněna Jeri pisertmými a číslovanými dodafly po dohodě obou smluvních stran a podepsanýml

jednajícími zástupci obou smiúvníčh stran. Tyto dodatky se pak stávají nelinou součástí této smlouvy.



(6) Smluvní strany souhlasí s pnpadným zveřejněním podstatných náležHostt této smlouvy tfetšm osobám v souladu se
zákonem 6. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Smlinmí strany souhlasí

SI

(7) Smlouva je vyhotovena ve třech stejnofHséch s platooStí originálu, t nichž ALTERNATIVA Obdrží dvě vyhotovení a

FMK UTB jedno vyhotovení.

(6) Tato smlouva je uzavřena a nabývá účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

(9) Účastnici smlouvy prohlašuji, že souhlas! s jejím obsahem a že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých
údajů, jejich prayé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni ani jinak jednostranně nevhodných podmínek.

Dol(Madle§41zŠ<onač. 128/2ÓO0Sb.i oobQích, ve^ěnípozdějšítíipředpisů
Rozhodnuto orgánem obce: Rada města Zina, schválení uzavřenísmlouvy
DatumJednání:____________ 3ů:4.-2013;usnfšeníč:_:J9RĚQ13- —

ve Zlíně dne: -3-06“ 2013 Ve Zlíně dne i. U

f



PŘÍLOHA K OBJEDNÁVCE C. 2801 033 22

Datum:

Objednatel:

Adresa:

IČO:

DIČ:

Druh akce:

Kontaktní osoba:

Doručovací adresa:

Číslo účtu

1. 6.-23. 6. 2022

Univerzita Tomáše Bati, Fakulta multimediálních komunikací

Univerzitní 2431, 760 01 Zlín

70883521

CZ70883521
Mezinárodní výstava plakátů tvůrců ze zemí V45 - TYPOPLAKÁTOK

FMK UTB, Univerzitní 4342, 760 01 Zlín

Placeno: fakturou

Nájem nebytových prostor stanoven

NA ZÁKLADĚ SMLOUVY O SPOLUPRÁCI S UTB FMK A SMZ č. 2800 13 0140 - podmínky pro

stanovení využití hlavního výstavního sálu Alternativy - KIZ, schválené RMZ 27. 5. 2013, usn.

č.j. 91/11R/2013

týdny............ 15 000,- Kč vč. DPH
(1. 6. - 23. 6. 2022)


