
Dohoda o propagaci a reklamn spolupráci

uzavřená n e uvedeného dne. m s ce LI roku v Iustopeč eh podle I 746 odst. 2 tak, Č. 59/2012 Sb.,
občansk zákon k nic/i smluvn mi stranaiiii:

I. M sto hustopeče
se s dlem Dukelské iani. 2/2. 693 7 !w.Iopeče

z:lnsLllie V registru ekonoiiiickycli subjektů (.. SIJ v l rnč

l( 00253196 l)lC 00253! tfl

zasioupcne: PaedDr. I Linou I oinič ilovoii, starostkou
(laJe jeli poNkytov2lel

II. A(;R0TIC t.s.

se s dlem Brn nská 74. I lustopeče 693 01
iČ: 00544957 DIČ: CZ00544957
zapsaná v Obchodn m rejstř ku Vedeném Krajsk m soudem v Srn pod sp. Zn. I I 35
jednaj c Ing. Martinem Radou, předsedou představenstva z pov řen představenstva
dále jen .J)I)jedflLitel .

Předm t »ln n

I Itčelciir téi aiilotivv W upravil przh.i LI p<vInosli smluvnieh shan. vyplvLlIc ze z;tvaku
I l .I,\ li \,ilele /.iollt ieklaiiini činnost pro ( )hjedn:iiele v dolie platnosti teto smlouvy liLi akci útov
<lijci iii 2017 . klemu poskytovatel poradá I fotelu ( entro v lus(opeč eh dne 25.1 1.2017 atc zavu,ku

)bjednumlele za tulo činnost I oskvlovateli ipusohem stanoven m v teto smlouvč »qilatit LI organizaci

propaace i reklamn činnosti spolupracovat.

2. ( )bjedn:itel LI poskyn )vLIteI se dohodli, e rekhmniiii Li pr()pLLačn činnost htitle sJ)oCivLIl V poskytnuti

20 ks VII vstupenek objetliiateli. uveřejn n PR članku v in sičn ni periodiku I Iusiopečské listy.
posk tnut prostortl dvou slránek vel i kosti AS V katal ogu k Duel ti liro lire/enlLmei I ůijednatcle ii um st n

rolhmipii v m sič konán akce.

II.
Odm na

Objednatel se zavazuje poskytnout Poskytovateli za imopilgaei a reklamn činnost uvedenou V Č. I této

dohody odmčnu ve v i:

Částka bez DPI I 50 000,- Kč
I )l l I 2 1% II) 500. Kč
Částka včetn DPI I 60.500. Kč
Slovy: edesát his c p t set korun česk ch vč. Dl ) L

2. Tuto částku ul irad Í otu ed alel na účet m sta II ust< ipeče C. 19 I 352 I 58309 )800. vs. 00544957 u
Ceské spořitelny [1.5.. bankovn m převodem na ákladč lakturv od zhotovitele do 14 (Ili od jej ho
W iručen
3. V odmč ii je zahrnuta úhrada ve ker ch nakladu. klene Poskv(ovLtleI nutn nebo účeln ynalo il k
v konu rekinnni a propagačn činnosti podle teto smlouvy.

3k.



lil.
l oviflnosti smluvn str2n

I fl >skylovatel se zavazuie vykonÆvat rekhnm ti a pr paga¨ ti ø nnost podle svvch nejlep ch schopi tost

I V sotilttdti s op;;iviwn nii zÆjmy Objednatele, o ktei)eh Poskytovatel Vi nebo by ni¨I v¨tlŁt.

2. Poskytovatel je povinen płedem upozorni[ Objednatele na v echny okolnosti, ktere by mohly mh vliv

na łÆdn v kon rekltinmi ¨innosti.
3. Objednatel je povinen upozor R vat 1 skytovtitele na v echny okolnosti. kterœ jsou podstatne pro

łÆdin v kon reklaiiiii Ci nnost; ti za t m uCeleni imi sdŁlovat ve kerŁ p ctłebne inlbrniaee. t kal iei se

Objednatele ti płediiŁtu jeho ¨innosti, kterÆ je prliaovÆctti.

4. Objetlntite I se 7UVt[zLIj e płedÆvat Poskytt )vttU2l i ve kerŁ inlorniaee a podklady nezhytiiœ k pln ni tœto

5IT)l()UVV. ti Ii) Ve lhitÆeli slaflovefl%el) nic/i smlUvil mi stranaiiii, v?dv v ak nejmØn s takov m

płedsti beni. kter tniio!ni l oskytovtitel i vCiisnt spln ni zÆvazku s anoven eh v t lo smlouv . l ipadne

ostatn podklady pro reklamn l)iese!litiCi ( )bjednaiele se zavazuje Objednatel dodat Poskytovateli ?dy

nejpoid i clo p li dnœ nłed zaliajeii m rekIHnhIi akce.

5. fl doba gniliekØlio zpracovan . /tvÆ nen ti barevnØho vyvedeni jednotliv ch rekhimn eh maleriÆl i

slou? eich ve smyslu ust. ¨l. I teto smlouvy k propagaci v iobkUa spoleŁnosti Objednatele itt ploeheh

ti ni tceli vyhrazen ch rekltime. jsou sniluvni strany poviilily łÆdn a vŁas projednat. l)elinilivni potloliti

provedei reklaniiiieh ntateriÆl pod cha odsouhlasen Objednatelem.

IV.

l)oki trvÆni (10110(1)

Fato dohoda se uzav rÆ s Łinnost ode diie jej ho podpisu do ukonŁen akce uvedenØ v tlÆiiktc I. lØto

dohody.

2. KterÆkoliv ze scctluvoicli stran je oprÆvn na odstoupil od lØto dohody v pHpad . kdy tlrulitc smluvn

strana i pe5 lliselllIiC upozorn n opakovan poru ila ujednÆni teto smlouvy. ()dstoupennii od dohody

se (tIM d l k s Ł inky ke do . l Iy liv l oz,i uhem O zru eni smlouvy d< >ruŁeno druhØ smluvni

st rtt ti ¨.
V.

ZÆv reŁnÆ ujetI mini

I. lato tlohoia je vyhotovena ve dvou exeniplÆłieli. płiŁem ka dÆ smluvn sluniti obdrij po jednom

vyhotoven . Dohodu lze m nit ti ulopl nvttt pouze psenln) nit, postupnŁ ¨ slovan mi dodatky.

2. I >r:tvzt ti povinnosti smluvnich stran. kterØ nejsou upraveny loulo tloh >tli w. se ł d pł slu n mi

tistanoveninii zakona ¨. $ )/() 12 Sb.. obøtinslØho zÆkon ku ve zn ni pozd j ch p edpis¯i.

3. Pokud oddŁli elnc ustanoveni tØto dohody je nebo se stane neplaliiym Łi nevvnunteln in. nemÆ ti, liv

na platnost zb vaj c ch ustanoven tØto dohody. V (akovØiti pł pad se smluvn strany 2avtuzuji uzavł t

tlo W pracovn ch dn i od zvy druhØ ze smluvn ch stran dodatek k t lo dohod nahrazuj c (dd litelnc

ustanovent LØto dohod , kterØ je neplatnØ ¨i nevynutitelnØ, platn m a vynutiteln m ustanoven lll

otlpovidaj cim hospodÆłskØmu Łel ti takto iiahran >\ anØho ustanoveni.

4. V souladu s 4 odst. Æk. ¨. 89/20 I 2 Sb.. i bŁansk z/cLon k. kdy se mÆ za to, e ktt?dÆ svØpraviiÆ

osoba mÆ rozum pr imŁrnØho ¨lov ka i schopnost u vat jej 5 b nou pØŁ a opatrnosti a e to ka d od

n mu e v prÆvn m styku diivodne oŁekÆval, strany posoudily olistili lØto dohody a neshledÆvttj jej

rozporii ni. co? stvrzuj s ni podpisem. Dohoda by ti nzavrenti na zÆkltitlø jejich prtivti ti vohodnØ vtile

p peŁlivØm zvÆ en v ech stran.

V I luslope eli dne 08.11.2017 i( noT Cas.
.1

tGrJ: Let1
ck,:- t

1

l oskytovatel



I)oio ka
dle * 41 zÆkonu Ł. 128/200(1 Sk, O obc ch (obecn zł zen ) ve zn n pozd j cli płedpisø

Msto Ii ush peŁc ve smyslu L!stIl1 4 I tÆkoiu ø. I 2X!2000 Sb.. o obc ch ( ( 4iccni vhjen ). Vc /Ibfl˝

IdŁj cl pkd pist. otvriuj e 2c Li pra\ I1 cl jediin )l1sI2eIIvci i V Wto dob< )(lŁ byly ph eny ze strany

mŁsLi I Itjstopcc c kcrc tkoriein. ¯i jiri m ohcciw fl\t7n i1ti rUVI]il1l płedpisy stauoveiicpodiu nky

VC ˝orm PłedcilO illO ivełenŁni. scIlVaIeni Łi odsouhlasem. kterœ jsou obligatorn pro Plitust tointo

pmvnih() jediiaiii.

V I lustopeŁ ch OK. 11.2017 tb ;-j;
rjh Ir. r

f;, 17 H

I tcdl)r. I l t
sI ( st Ra


