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Podnéjemni smlouva ev. 6. 201806120
uzaviréna (116 § 2215 a nésl. zékona 5. 89/2012 8b., obéansky zékonik

I. Smluvni strany:

Dolni oblast VITKOVICE z..s.
spolek zapsany ve spolkovém rejstfi'ku vedeném Kraj skyrn soudem V Ostravé, oddfl L, vloika 14989
36 sidlem: Vitkovice 3004, Vitkovice, 703 00 Ostrava
16:; 75125285
DIC: CZ 75125285
jednajicim Miriam Lehockou, obchodm' feditelkou, na zékladé Rozhodnuti

pfedsedniotva
bankovni spojeni: —
(déle jen ,,Néjemce“)

Janéékova filharmonie Ostrava, pf'ispévkové organizace
se sidlem: Ostrava, 70200, Moravské Ostrava, 28. fijna, 124
16; 00373222
DIC; (3200373222
zastoupena: Mgr. Janem Zemlou, feditelem
bankovni spOjeni: —
éislo fiétu: —
(déle jen ,,Podnéjemce“)

II. Uvodm’ ustanoveni

1. Néjemce je na zékladé néjemni smlouvy é. 3182/A 26 due 12.11.2008 mj. néjemcem budovyV éésti obce Vitkovice, 6p. 2993, postavené na pozemku parcela <3. 1051/105 (déle jen ,,budovaMultifimkém’ auly GONG“), zapsané v katastru nemovitosti vedeném Katastrélm’m fifadem proMoravskoslezsky kraj, katastrélm’ pracoviété Ostrava, na LV 6. 14 pro katastrélni fizemiVitkovice.

III. Piedmét, fiéel a doba podmijmu

1. Néjemce se touto smlouvou zavazuje pfenechat Podnéjemci kdoéasnému uiivéni pfedmétpodnéjmu specifikovany V odst. 2 tohoto élénku této smlouvy a Podnéjemce se zavazuje platit zato néjemné a uiivat pfedmét podnéjmu specifikovany vodst. 2 tohoto éla’mku kujednanémufiéelu.

2. Specifikace pfedmétu podnéjmu:
prostory nachézejici 56 V budové Multifunkéni aule GONG sestévajici se 2:
- 4NP — Velky sél
— 3NP — Foyer
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- technické éatny a prostor pod podiem
(déle jen ,,Pfedmét podnéjmu“).

3. Podnéjemce bude Pfedmét podnéjmu uiivat za fiéelem pofédém' akce ,,Jaromir Nohavica s
Janéékovou filharmonii“, které se uskuteéni 16. a 17. 6. 2018.
(déle j en ,,Akce“).

Spoleéné s Pfedmétem podnéjmu je podnéjemce oprévnén uiivat V den koném' Akce za I’léelem
parkovéni vozidel névétévnikfi Akce parkoviété — pozemek parcela 6. 1051/100, 1051/17,
1051/28 a 1051/30 V k.1'1. Vitkovice.

P

O pfedéni a pfevzeti Pfedmétu podnéjmu pfi zahéjeni podnéjmu a po skonéem’ podnéjmu sepiéi
Néj emce a Podnéj emce pfedévaci protokol;

9"
F" Podnéjem se sjednévé na dobu uréitou, a to:

16. 6. 2018 0d 20:00 — 22:00 hodin,
17. 6.2018 0d 16:30 — 18:30 a 20:00 — 22:00 hodin. '

7. Néjemce se zavazuje za fiéelem pfipravy a fiklidu Akce, resp. demontéie zafizeni zpf‘istupnit
podnéjemci Pfedmét podnéjmu V dobé:
a) pfiprava Akce:
16. 6. 2018 06:00 —20:00 hodin,
17. 6. 2018 06:00 — 20:00 hodin,
b) demontéi:
16. 6. 2018 22:00 — 24:00 hodin,
17. 6.2018 22:00 — 24:00 hodin.

IV. Sluiby spojené s podnéjmem, pfipravou a demontéii akce

1. Néjemce zajisti Podnéjemci V souvislosti s realizaci Akce dodévku elektrické energie, tepla, a
vody (vodné a stoéné).

2. Néjemce déle zajisti Podnéjemci tyto sluiby:
— pfipravu pronajatych prostor V budové Multifunkéni auly GONG (uspofédéni mobiliéf‘e podle

poiadavkfi Podnéj emce)
— sluiby spra’wce (fidriba a sprévny chod technickych zafizeni instalovanych v budové

Multifunkéni auly GONG)
~ ostraha technického vchodu V Multifunkéni aule Gong

- Zékladni technika — zékladni set—up divadelni / koncer’tni techniky dle pfflohy E. 2 této
smlouvy

— ZajiEténi provozu §atny (4 osoby / 4,5 hodiny)
- Zaji§téni uvadééfi (4 osoby/ 3,5 hodiny)
— Zajiéténi security (6 osob / 6 hodin), 2x Vy’tah ZTP, 2x foyer, 2x vstupy do Velkého sélu
— Zajiéténi poiérni hlidky v poétu (3 osob / 3 hodiny)

3. Pfipadné dal§i sluiby nad rémec sluieb specifikovanych V odst. 2 tohoto élénku této smlouvy
budou feéeny samostatnou objednévkou, oboustranné potvrzenou 14 dm’ pfed tenninem
jednotlivjlch akci, kdy éislo Obj ednévky pro oba koncerty j e: 201806120.
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— 50% néjemného sjednaného V 51. V., odst. 1 této smlouvy pokud pisemné oznérneni dle odst. 1
tohoto élénku této smlouvy bude Néjemci doruéeno V dobé kratéi 1162 31 — 60 kalendéfnich
dnfi pied prvym dnem podnéjmu dle této smIouvy,

- 10% néjemného sjednaného v 51. V., odst. 1 této smlouvy pokud pisemné oznémeni dle odst. 1
tohoto élénku této smlouvy bude Néj emci doruéeno V dobé krat§i mi 61 ~ '90 kalendéf'nich
dnfi pied prvym dnem podnéjmu dle této smlouvy,

VIII. Préva a povinnosti Podnéjemce

Podnéjemce je oprévnén a povinen uiivat Pfedmét podnéjmu pouze v rozsahu akfiéelu
stanoveném touto smlouvou a V souladu s obvyklym uiivénim p0 celou dobu trvénl' smluvniho
vztahu.

Podnéjemce je povinen oznémit Néjemci poékozeni, popf. vadu Pfedmétu podnéjmu, kterou
zjistil (popf. mél a mob] pfi f‘édné pééi zjistit), a to bez zbyteéného dokladu.

Podnéjemce je povinen se zdriet jakychkoliv jednéni, které by ruéila nebo mohla ohrozit Vykon
Vlastnickych prév, ostatnich uiivacich a néjemnich a pfipadnych daléich prév v budové
Multifunkéni au1y GONG.

Podnéjemce se zavazuje dodriovat podminky bezpeénosti, poiérni ochrany a ochrany iivotniho
prostfedi, jakoito i da1§i obecné povinnosti Podnéjemcfi specifikované V pfiloze 5. 3 této
smlouvy. Za kaidé jednotlivé p0ru§eni povinnosti specifikovanych v pfiloze 5. 3 této smlouvy, je
Néjemce oprévnén vyfiétovat Podnéjemci smluvni pokutu ve V51§i 15.000; K6.

Podnéjemcs je povinen dodriovat pfisny zékaz koufeni Vbudové Multifunkéni auly GONG.V pfipadé poru§eni tohoto zékazu, je Néjemce oprévnén vyfiétovat Podnéjemci smluvni pokutu
ve V51§i 15.000,- K6 za kai'dy zjiétény pfipad poru§eni tohoto zékazu.

Podnéjemcc j e povinen dodriovat V budové Multifimkéni auly GONG, s vyjimkou gastrogalerie,
pfisny zékaz konzumace jidla a népojfi V neuzaviratelnych nédobéch. V pfipadé poru§eni tohotozékazu, je Néjemce oprévnén vyfiétovat Podnéjemci smluvni pokutu ve v39§i 15.000; K5 za
kaidy zji§tény pfipad poru§eni tohoto zékazu,

Do prostoru Multifunkéni auly GONG je zakézéno vstupovat se zvifaty, s Vyjimkou asistenénich
psfi pro télesné postiiené. V pfipadé poruéeni tohoto zékazu, je Néjemce oprévnén vyfiétovat
Podnéjemci smluvni pokutu ve vyéi 15 .000,- Kc“: za kaidy zji§tény pfipad poru§eni tohoto zékazu.

Kupujici proh1a§uje, Ze smluvni pokutu sjednanou V odst. 3, 4 a 5 tohoto élénku této smlouvy
povaiuje za pfiméfenou a neodporujici dobrym rnravfim.

Uhrazenim nebo vyfiétovénim smluvni pokuty neni dotéen nérok Néjemce na néhradu ékody
v plné VSIEi.

Podnéjemce bere na Védomi, is pokud jim bude V souvisIosti s Akci pofédanou vrémci této
smlouvy provozovéna vefejné hudebni produkce, je povinen uéinit pfisluénému kolektivnimu
sprévci oznémeni ve smyslu § 100 odst. 5 zékona é. 121/2000 8b., zékona 0 prévu autorském, 0
prévech souvisejicich s prévem autorskym a o zméné nékterych zékonfi (autorsky zékon)
Vplatném znéni. Podnéjemce odpovidé za §kodu, které Néjemci vznikne poru§enim této
oznamovaci povinnosti.
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V. Néjemné a jiné platby

1. 1. Néjemné 221:

a) pfedmét podnéjmu dle El. 111., odst. 2. této smlouvy éini 220.000 Ké bez DPH,
b) pronéjem parkoviété dle 61. III., odst. 4 této smlouvy ve Vy§i 10.000; Ké bez DPH.

2. Cena za dodévku médii sjednanych V 51. IV ., odst. 1 této smlouvy je zahrnuta v cené néjmu dle
odst. 1. tohoto élénku této smlouvy.

3. Pau§é1 za sluey sjednané v 61. W., odst 2 této smlouvy éinl’ celkem 74.700,- K6 bez DPH.

4. K ééstkém uvedenym v odst. 1 a 3 tohoto élénku této smlouvy bude pfipoétena dafi z pfidané
hodnoty (DPH) v platné vyéi.

VI. Platebnl’ podminky

1. Po skonéeni kaidé jednotlivé Akce Néjemce vyfiétuje Podnéjemci néjemné, dodévku médii a
pau§é1 za sluiby sjednané V (“:1. IV., odst. 2 této smlouvy, a to ma zékladé dafiového dokladu (déle
jen ,,faktura“) vystaveného Néjemcem. Lhfita splatnosti se sjednévé na 14 dn1°1 ode dne vystaveni
faktury pf‘i souéasném splném’ podminky prokazateIného doruéeni faktury Podnéjemci do péti
pracovnich dm’ 0d data jejiho vystaveni. V pfipadé pozdéj§iho prokazatelného doruéeni faktury
Podnéjemci se adekvétné 0 toto zpoi'déni prodluiuj e tannin splatnosti vyfiétované ééstky.

2. fipadé prodleni Podnéjemce sfihradou fakt'ury dle odst. 1 tohoto élénku této smlouvy, je
Néjemce oprévnén Vyfiétovat Podnéjemci smluvni pokutu ve Vyéi 0,05% zdluiné ééstky za
kaidy, byt’ jen zapoéaty den prodleni.

VII. Odstupné

1. Podnéjemce je ve smyslu § 1992 obéanského zékoniku oprévnén uzavfenou podnéjemni smlouvu
zruéit uhrazenim odstupného ve vyéi sjednané V odst. 2 tohoto élénku této smlouvy. Zruéeni
smlouvy je fiéinné uhrazenim odstupného na fiéet Néjemce uvedeny vzéhIaVi této smlouvy.
Podnéjemce je povinen zaplatit odstupné do péti (5) kalendéfm’ch dnfi p0 doméeni pisernného
oznémeni Néjemci 0 tom, 16 Podnéjemce svého préva zruéit podnéjemni smlouvu zaplacenim
odstupného vyuiivé.

2. Pro pfipad zrufieni smlouvy zaplacenim odstupného, sjednaly smluvni strany vy§i odstupného
takto:

— 100% néjemného sjednaného V 61. V., odst. l této smlouvy, pokud pisemné oznémeni dle odst.
1 tohoto élénku této smlouvy bude Néjemci doruéeno v dobé kratéi nei 15 kalendéfnich dnfi
pfed prvym dnem podnéjmu dle této smlouvy,

~ 80% néjemného sjednaného v 61. V., odst. 1 této smlouvy pokud pisemné oznémeni d1e odst. 1
tohoto élénku této smlouvy bude Néjemci doruéeno V dobé krat§i mi 16 - 30 kalendéfnich
dnfi pfed prvym dnem podnéjmu dle této smlouvy,
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Podnéjemce je povinen archivovat ve§keré doklady vztahujici se k realizaci pfedmétu tétosmlouvy p0 dobu 10 let 0d zéniku této smlouvy, minimélné véak do konce roku 2021.
Podnéjemce je povinen umorZ'nit p0 celou dobu trvéni smlouvy osobérn povéfenjrm kontrolouprojektu ,,Zp1"‘1’stupnéni a nové vyuiiti NKP Vitkovice“ a ,,D0provodné infrastruktura cestovnihoruchu pro NKP Vitkovice“ vstup do objektfi a na pozemky dotéené vy§e uvedenSImi projekty akontrolu dokladfi souvisejicich srealizaci pfedmétu této smlouvy a déle vytvofit podminky kprovedeni takovéto kontroly Véetné pOskytnuti souéinnosti v§em osobeim oprévnénjtmk provédéni kontroly.

e, a; , ' _
IX. Odsttoupem’ Néifiéfié‘efif ‘ 33%;»? ' ,.» ,

Néjemce je oprévnén 0d této smlouvy odstoupit poruéi — Ii Podnéjemce pfes pfedchozi pisemnouVYZVU (pisemnou VyZVou 'se rozumi vy’ZVa uéinéna zépisem na misté samém) Néjemce tutosmIouvu, zej-ména dojde kpoékozovéni ’Predmétu podnéjmu, Pfedmét podnéjmu je vyuiivénvrozporu se sjednanym fiéelem, Podnéjemce anebo osoby, které se vPFedmétu podnéjmunachézeji, nedodriuji néktery ze zékazfi uvedenych V 61. VIII, odst. 5, 6 a 7 této smlouvy neboporuéuji povinnosti stanovené vpfiloze (“2. 3 této smlouvy. Vtomto pfipadé je Podnéjemcepovinen na Vyzvu Néjemce okamiité Pfedmét podnéjmu vyklidit.
Okamiikem doruéeni oznémeni 0 odstoupeni se tato smlouva ruéi. Nezanikaji pouze ta préva apovinnosti smluvnich stran, u kterjrch tak stanovi zékon anebo u kterych z této smlouvy vypljwé,is maji trvat i nadéle (povinnost k Lihradé néjcmného za dobu trvém' podnéjmu, médii a pau§éluza poskytnuté sluiby, nérok na odstupné, nérok na néhradu ékody apod.).

X. Zévéreéné ustanoveni

Kontaktni osoby:

Néj emce: tel.:_e—mail:Podnéjemce: (tel.:—e-mail:
Smluvni strany konstatujl', is nevypljrvé-li ztextu smlouvy vyslovné jinak, budou pisemnédokumenty doruéovat osobné, doporuéenou p0§t0vni zésilkou éi kuryrem. Smluvm’ strany sezavazuji zajistit pravidelné pfebiréni poéty na svych doruéovacich adreséch.
Tuto smlouvu lze ménit a doplfiovat pouze pisemnjzmi dodatky, které budou podepsény obémasmluvnimi stranami, pokud tato smlouva nestanovi jinak, s vyjimkou zmény kontaktnich osob dieodst. 1 tohoto élénku této smlouvy, kde postaéi pisemné oznémeni takovéto zmény druhé smluvnistrané.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech splatnosti on'ginélu, znichi kaidé zesmluvnich stran obdril’ p0 jednom.
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6. Tato Smlouva pfedstavuje fiplnou dohodu a nahrazuje ye§keré dohody a ujednéni Smluvnich
stran uéinéné pisemné ("3i fistné vzéleiitostech tykajicich se pfedmétu této Smlouvy pied
uzavf‘enim této Smlouvy.

7. Nedflnou souéésti této smlouvy jsou nésledujici pfflohy:

— Pffloha 6. 1 — Podminky podnéjmu
— Pf‘iloha 6. 2 — Soupis techniky V rémci néjmu

8. Smluvni strany proh1a§uji, is si tuto Smlouvu pfed jejim podpisem pfeéetly a 26 Smlouvu
uzavfely p0 vzéjemném projednéni podle jejich svobodné a pravé Vfile, uréité, Véiné a
srozumitelné.

JD ‘1“. Lo/f V Ostravé dne/éfz‘D/f/..........V Ostravé dne.............. I ..........................

za Dolm' oblast ViTK O za Janéékovu filharmonii Ostrava

Virkovme 3004‘ vnkovice
703 00 Ostrava

'at-Te'rzs'zaa 01C: (275125285
.............. -. g

I

Mmam Le'noc‘xé, gr. Jan Zemla
Obchodni feditelka feditel


