
Smlouva o spolupráci
při realizaci akce

FIJO 2018
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, Vyřhuje, K S

uzavřená podle § 1746 odst. 2 a následujících, zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Západočeské divadlo v Chebu, příspěvková organizace
adresa: Divadelní náměstí 10, 350 02 Cheb
zastoupeno: ředitel Jan Svoboda
IČO: 00078042
(dále jen ,, město ")

a
Ladislav Kincl

301 00 Plzeň
IČO: 14737931
DIČ: CZ5612051236
(dálejen ,, paríner ")

(dálejen také i ,, smluvní strany")

na základě vzájemné dohody tuto
L ,

smlouvu o spolupráci

Článek I
Předmět a účel smlouvy

l. Předmětem smlouvy je obeCné stanovení podmínek realizace a spolupráce smluvních stran
na zajištění závěrečného ohňostroje v rámci akce FIJO 2018.

2. Touto smloyvou se smluvní strany zavazllji k vzájemné spolupráci a součinnosti při
realizaci ohňostroje ·v rámci FIJO 2018 konaného l. 7, 2018.

3. Účelem smlouvy je zajistit důstojný a nerušený průběh ohňostroje v rámci akce FIJO 2018
pro širokou veřejnost.

Článek II
Práva a povinnosti smluvních stran

l. Smluvní strany se zavazují zabezpečit realizaci a průběh programu ohňostroje v rámci akce
FIJO 2018 pro širokou veřejnost v termínu l. 7. 2018 následovně:

a) Západočeské divadlo na své náklady zabezpečí:
l) Zábor vyčleněného veřejného prostranství pro konání ohňostroje
2) Ozvučení ohňostroje



3) Dopravně bezpečností řešení uzavřených ulic
4) Externí bezpečnostní agenturu pro nepřetržitou ostrahu prostoru
5) Hasičský dozor
6) Kontejner na odpad

b) Partner zabezpečí:
l) instalaci a úklid komponentů potřebných pro ohňostroj
2) podkladovou hudbu
3) potvrzuje, že má veškeré oprávnění podnikat v dané oblasti.

Instalace proběhne 1. 7. 2018
CENA = 95.000,- KČ bez DPH, 114.950,- Kč vC. 21% DPH

Smluvní strany se zavazují, že ke dni zahájení FIJO 2018 zajistí splnění všech nutných
úkonů a ojmtření potřebných pro jejich zdárný, nerušený a důstojný průběh.

Článek III
Platební podmínky a doba trvání smlouvy

l. Partnerovi náleží odměna 95.000,- KČ + DPH
2. Odniěna je splatná nejpozději týden po akci FIJO 2018 po předložení faktury od partnera,
3. Smlouva nabývá platnosti a účinnost dnem podpisu smluvních stran a sjednává se íia dobu

určitou do 10. 7. 2018.

b
Článek IV

Závěrečná ujednání

l. Smlouva může být ukončena vzájemnou dohodou smluvních stran.
2. Změny a doplňky této smlouvy mohou být prováděny pouze písemně, formou dodatku.
3. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzájemnou dohodou.
4. Smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích lx pro každou ze smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že neexistuje žádná právní ani faktická překážka, která

by znemožnila uzavřít tuto smlouvu a na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své
podpisy.

V Chebu dn, í OL, 2018'

Jan da
Ředí l Zá 1° " Chebu

Mgr. Zdeněk Hrkal, starosta
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