
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smlouva o dílo

statutární město Ostrava ~ městský obvod Hrabová

se sídlem: Bažanova 4, 720 00 Ostrava - Hrabová

IČO: 00845451

DIČ: CZOO845451

bankovní spojení: 27 - 16 44 93 53 59/0800

zastoupený: Igorem Trávníčkem, starostou městského obvodu Hrabová

(dálejen „objednávající“)

a

Mgr. Petr ŽIŽKA

bytem: Šolcova 510/4, 720 00 Ostrava - Hrabová

ičo: 87933357

bankovní spojení: 21 00146161/2010, Fio banka Ostrava

(dálejen „zhotovující“)

I.

Předmět plnění a doba

Zhotovující se zavazuje, že pro objednávajícího bude provádět:

l. tvorbu,

2. editaci,

3. technické zajištění výroby Hrabovských listů, tj. příprava podkladů a_iejich předání tiskárně,

4. práce, které souvisí s P. R. _ vytváření pozitivní public relations městského obvodu

Hrabová

5. mediální poradenství, komunikace s médii a další aktivity.

Datum provedení: průběžně v roce 2018

II.

Cena a platební podmínky

Cena za provedení službyje 1.500 Kč/stránka.

Budou-li využity služby dle bodu l. 4. a l. 5, bude cena za provedení služby dle bodu 1. 4. a

l. 5. specifikované dílčí objednávkou.

Služba bude hrazena na základě faktur — daňových dokladů.

Lhůta splatností těchto daňových dokladů činí 15 dní od doručení.

Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovujícím ve

faktuře.
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III.

Zívěrečná ujednání

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření.

Smlouva je sepsána ve 3 stejnopisech s platností originálu.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy, a to včetně všech

případných příloh a dodatků, vcentrálním registru smluv, zřízeném dle zákona č.

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováním

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších

předpisů, je-lí povinnost tuto smlouvu zveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je

trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu

smlouvy, číselné označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále

prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve

smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a sdělují souhlas kjejich užití a

zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

5. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve

znění pozdějších právních předpisů: 0 uzavření této Smlouvy rozhodla Rada

městského obvodu Hrabová dne 22. 11. 2017 usnesením č. 80/1812).
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V Ostravě — Hrabové dne:

  
Igor Trávníček

starosta

městského obvodu Hrabová

 

   


