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Předmět smlouvy
Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje pro objednatele provést včl. II. popsané dílo
za sjednanou cenu a na svůj náklad a své nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít
a zaplatit za něj sjednanou cenu.
II.
Předmět plnění
1) Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletní realizaci ohňostroje
s hudebním doprovodem dne 1.1.2019 a 1.1.2020 v čase 18.00 hod. po dobu min. 5
z balkonu budovy městského úřadu v Horním Slavkově k akci „Novoročnímu setkání
starosty s občany města.“ Změny času i místo konání mohou být změněny
v dostatečném předstihu na základě domluvy i prostředky elektronické komunikace.
2) Věci a materiál potřebný k provedení díla opatří zhotovitel.
3) Objednatel zajišťuje aparaturu k hudební produkci k ohňostroji, povolení
ohňostroje, požární dohled a místo pro odpálení ohňostroje.
4) Zhotovitel prohlašuje, že věci a materiál použitý ke zhotovení díla jsou svou
povahou, jakostí a kvalitou vhodné pro zhotovení díla, že pokyny objednatele
ke zhotovení díla předané mu před uzavřením této smlouvy jsou vhodné a odpovídají
povaze a charakteru díla, a že neshledal žádné překážky, které by bránily zahájení
realizace díla včetně jeho řádného dokončení dle této smlouvy.

III.
Doba splnění
1) Provedení díla objednateli bude realizováno v čase dle čl. II.
2) Zhotovitel je povinen práce přerušit na základě rozhodnutí objednatele a dále v případě,
že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení
dohodnutým způsobem. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen oznámit bezodkladně,
nejpozději do jednoho pracovního dne objednateli a obě strany uzavřou dohodu o změně
provedení díla a podmínkách jeho provedení.
3) Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude dokončené ve lhůtě dle čl. II.
IV.
Splatnost a platební místo
Cena díla
1) Účastníci dohodli cenu za zhotovené dílo podle této smlouvy ve výši 50.000,- Kč s DPH
(slovy: padesáttisíckorun českých).
2) Smluvní strany berou na vědomí, že zaplacením se rozumí připsání dlužné částky na
účet zhotovitele.
3) Objednatel uhradí cenu díla zhotoviteli na jeho účet č. 107-7849840297/0100 vedený u KB
do 40 dnů od předání dokončeného bezvadného díla.
V.
Povinnosti zhotovitele
1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo včas dle pokynů objednatele, provést jej
s odbornou péčí a předat dílo ve lhůtě dohodnuté v čl. II. odst. 1 této smlouvy bez vad.
2) Zhotovitel je povinen provést dílo osobně a není oprávněn k jeho provedení sjednat třetí
osobu.
VI.
Povinnosti objednatele
Objednatel se zavazuje platit vystavené a jím odsouhlasené daňové doklady v termínech
splatnosti dle této smlouvy.
VII.
Sankce
1)
Objednatel se zavazuje, že v případě prodlení s úhradou dílčího nebo konečného
daňového dokladu uhradí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z účtované částky za každý
započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení daňového
dokladu.
2) Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu zhotovení díla dle článku III.
odst. 1. této smlouvy uhradí objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši ceny díla.
Změna času realizace díla je přípustná po písemné dohodě s objednatelem. Smluvní pokuta
je splatná do 14 dnů ode dne doručení daňového dokladu.

3) Právo objednatele na smluvní pokutu dle výše uvedených ujednání nebrání objednateli,
aby uplatnil též právo na náhradu mu vzniklé škody.
VIII.
Předání a převzetí díla
Zhotovitel je povinen zaslat písemné oznámení objednavateli nejpozději 5 dnů přede dnem
zhotovení díla, se sdělením, že dílo bude připraveno k realizaci dle čl. II. Převzetí díla
je provedeno realizací/odpalem předmětu smlouvy.
IX.
Závěrečná ustanovení
1) Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. Smluvní
strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, že byla sepsána dle jejich
svobodné a vážné vůle a nebyla sjednána v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.
2) Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanovením § 2586
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3) Tato smlouvaje vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží
po jednom.

V Horním Slavkově dne 12. 01. 2018
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