
NÍŽe uvedeného dne, mĚsíce a raku wavřeli dle s§íéha proirlašení k právnírn úkonům způsobilí:

l. §mluvní strany

Dodavatel: Radim Duíek -Agentura REX
Valtická 3
CZ * 628 00 Brno
IČo: osz wX}B,DIČ: §9Oa171801, č.j. zljplB6663l2ryťr/3
bankovní spojení , pobačka Bmo.mesto, čisb *čd:
Zastoupený: Radimerrr Llufkem

Odběratel: §tředisko kuřumích služeb města §vitavy 
a

Wolkerova alej 9ř18
5_68 02 §vítavy
lČo: tss844§§, DlČ: CZl3§844§6
Zastoupený: Mgr. Pďrem Mohrem

tuta §MLOUVU

&*xxtk*{n
Ved*ní snahou o s8t,tlad v gbchadním váahu rnaei dodevgt*lerr' a odběraieí€m a vedeni s*a*pu přesně definovatzávazky a oprávnění, lderá v téio smlouvě j*dnottivým *eastnitům řniknou, konstatují ričástníci skutkový stav,ze kterého bylo pň konstrukcitéto smlouvy vychezenb.
StranY této smlouvY se na ,základě ůplnáho konsansu o všech niže uvedených ustanoveníeh a v sou}adus PřísluŠnými ustanoveními.obecně:áváných právnícn pt*ri:i, lq*éna v soutadu s p*sl*šnými ustanoleními
;i".T:.'í;ff§T#lřT:i.ij",';i:í*:l# ier"""'e"§&zňii§ občanský .áiňii;; inenr poxeiíicň

ll. předmětsmlouw
Dodavatel 

'" z"u"''uie za podmínek,uvedených v dalších částech této smlouvy ralžorrat pro odběřatele dílss názvem 
"Republiká.' a to dne 2. 9. 20í8 '

9.9:oW harmonogram akce: Viz příloha č, í
Místo realizace: §vitavy- t-*orni časl N*m*sr miru

lll. sena dila
odběratel se zavazuie ea realizaci díla eaplatit čásňku =l_{X).{X}s,- Kč ijednostotísíckorun).Částtta bude uhrazána na z&kíaeě fakiury vystgvené ao*avateterli. §platnost faktury §e §tanovuje na 14kalendářních dnů od doruěení faKury^
Platba bude provedena bankovním §revodem na úč§ dodarratele,
Nebude*li faktura uhrazena v dcrělilí sptatnosti, je doďavatel opi**en účtcvat smluvní úrokz prodlení 0,s5% zakaždý den prodlení až do ůplného Juirr"i"ni. 

--

lV. Ostatní ujednání
Dodavatel se zavazuje;
* PřiPr*vit a raafigov*t Pr* *dběr*t*{* dil* řádrtá, vd*i.*dxr,tÉty: t*trn§*u, r*a**futt a v* ř&ťrt* d*ět*dnxt*
^ :_Ť§?-o§§elT,!i;, potrud s* sťŤS{ťťť}i saa*y **d*$t*dstotl ji]*ekr ža;§fftozvučeni scényt vypořádat autorská práva s r3činkujícími+ PouČit kaŽdáho ÚČinkujícího orgánizovanéh: ťolu§?íem a předpisr3 kzajištění bezpečnosti a ochrany. zdraví yři práci, zejména oálazu požívání alkoholických napo;§ 

-{l'lgv N4éJl§l'lll u.zPe{

' §Í*ť";ffff;i*§Xř§čních akcí odběratele, por<uj Íyto *axy, způsobern nenaruší ráz díla
c je oprávněn spolupracovat přizhotovení předmětu smlouvy § třďími osobami* upoz§rnř odběratele bez zbytečného odkladu na nevhódnou pávar,u věcí, podkladů, mateíiálu a pod.,gfewatfth od odbŘatele,. n*tio pottynrl Cinýcn mu odběratelern k provedení dítaPokud dodavatel uPozomil y 9oluqu u p*oiňar";i"iř;;i"dm ia nevtroanost věcí nebo pckynů, nen§seodpovědnost za nemoŽnost dokorrČení díla.nebo-za vaay oo{jneeného díla způsobené nevhodnými věcminebo PokYnY, jestliže odběratel na.Je.lich použrtí pri piooaotú áii.'pio112 

"telně 
trval.r Při wniku jakýchkoli ProblémŮ nao rámxi kompetencí dodavateíe kontat,t*r*t gdběráele

Odběratet se zavazuje:
r řádně Provedené dílo Přaaít a zaplatit kupní cenu ve qýši azpťrsobem dohodnutým vtétc smtouvě
' i;ťř[ff:íri:l"" Prostor Pro reaiizaci dfll odpovídajici tecrrnicr<9m- požadavkům uoaavaúe * prostor homí

užavírají

o realiřa§i s*ruborného dila chráněného autcrským eákanem
iueavŤ*ttá ve *myslu. Ělat*ýth prěvrri*h předpit*}

id*t*;m díb ť!€s& §í§}b{s.§j
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poskytn0ut dodavateli veškerou nezbytnou součinnost, keré je nebo bude třeba k řádnému provedení

předrnětu této smlouvy
ialistit pooium o minimálních rozměrech 6 x 8 m s el. připojkou 230v, 20 A

,ulirtit 
"t 

přípojku 3 x 400V, 25A pro stánky občerstvením

iujistoni parrovani osobních a nákladní"h aut dodavatele v počtu cca 40 automobiIu

poskytnutí prostoru pro ubytování účinkujících v případě nepohody a uskladnění materiálu a rekvizit

s miňimálně jednou uzamykatelnou místností
pitnou vodu a sociální zázemí pro účinkující
slámu, otopové dřevo v menším množsfuí
uvádět logo dodavateie na propagačních materiálech díla a programu

vypořádařsprávní pop|atky,. oraoy státní správy a ochranným svazem autorským

pokud se při provádění předmětu smlouvy vyskytne potřeba provedení dalších prací, které nejsou obsaženy

v harmonogramu a nemohly být předvídány, nenó které si odběratel přeje nad rámec sjednaného rozsahu

prováděných prací, buoá o nicn uzávren písemný dodatek ktéto smlouvě, v němž se vymezí jejich rozsah, doba

provedení a jejich cena.
casový harmonogíam;ednotlivrých částí díla bude koordinován mezi smluvními stranami,

všechny organizační a 
-tecnnicte 

požadavky, budou v dostatečném předstihu koordinovány nebo řešeny

operativně mezi dodavateiem a odběratelem"
V případě znemožnění ;;";;&" smlouvy nebo jeho částí z důvodu vyšší moci vrátí dodavatel odběrateli Částku

po odečtení vzniklých nákladů.
Ňebezpečí škody na předmětu této smlouvy nese od počátku zhotovgvání odběratel

v, ukoněení smluvního vztahu
Tato smlouva může být ukončena některym z následujících zpúsobu:

a) dohodou
ň) odstoupením od smlouvy při podstatném porušení smluvních povinností

ci odstoupením v případě zmaření účelu smlouvy

odběratel nebo dodavatel mají právo od této sm|ouvy odstoupit v případě porušení smiuvní povinnosti zakotvené

v této smlouvě nebo v případé porušení smluvní povinnosti stanovené obchodním zákoníkem

odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné od jeho doručení druhé smluvní straně

Y:f,fiŤj#uo o,,u, ja1ož kleho částem zústávají v držení vlastníku Případný převod práv nezbytných pro

odběratele bude předmětem samostatných smluv. Ý te"nt" smlouvách dodavatel mÚŽe poskytnout odběrateli

možnost převodu tat<to iist<any,ch práv na třetí osoby, Dodavatel se zavazuje vypořádat Pro ÚČelY realizace díla

veškerá práva s jednotlivými džiteli

vll. závěrečná ustanovení
obě smluvní strany zacňovají mlčenlivost o věcech duvěrné povahy a to zejména o výŠ,i cenY za dilo Podle této

smlouvy a jiných skutečnosiech, o ktených se dozvi, a žádné třeti straně (vy]ma připadu, kdy jsou k tomu

oiravnány árunou smluvní stranou) nesdělí žádný ztěchto ú{alt1

Tato smlóuva je vyhotovena ve dvóu stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdžíleden,
pokud se některá ěást této smlouvy doitane do iozporu s platnými právními předpisy, je tato smlouva neplatná

pouze v této části a váah obou stran se bude řídit ustanovením právního předpisu,

veškeré dodatky a změny této smlouvy lze s,lednávat pouze písemnou formou,

obě smluvní strany potvzují podpisám téio smlouvy, že tuto smlouvu podepsaly dobrovolně, ve stavu plné

zpusobilosti k právním úkonum,
veškeré shora uvedené ustanovení vstupují v platnost dnem podpisu této smlouvy.

Brno,dne LV,8, rclasvitavy, dne ;//.ť " á /ť

odběratel

SIŘED,SKO KULTURNICH SLUŽEB
mésía Svitavy
Wokerova alej 9?Jl B

568 02 svlTAvY
tČ. 135 84 456 Tel.: 461 535 220

dodavatel

\
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Příloha č. 1 Smlouvy o realizaci díla

2. 9. 2018
Město Svitavy - Horní část náměstí Míru
Historický program sjarmarkem a dobovým koloritem věnovaný 100,

výročí vzniku republiky.

Program a historický jarmark

Datum:
Místo konání:
cíl a záměr akce:

Rámcový scénář a časový itinerář

Sobota 1.9.2018

Návoz rehrizř a matefálu, pňprava sďny, ubytování čá§i účinkujících ve škole

Neděle 2. 9. 2018

07.00 - Příprava jannad<u, scény

09.00 - Zahájení dobového života se stylovým jannarkem s historizujícím zboŽÍm a řemesly.

Dooové občerclvení. Jízdy na konících, tábor legionářŮ, kostýmy První rePubliky.

09.30 - V novém hávu - C.k dechod orchestr
10.00 - Příjezd prezidenta T.G. Masaryka
10.30 - §ukně se zkrátily,.. - móda 20. a 30- let 20- století
11.00 - Malované písničky s ílašinetem l- - Keftik
1 1 .30 - Žonglér Yuíi
13.00 - NEŠLAPETo - hudební skupina
14.00 - Česky a zvesela - C.k. dechový orchestr
15.00 - Žonglér Yufi
15.15 - Malované písniřky s flašinetem ll, - Keltik
15.30 - Ve znaku lev - soutěž pro děti
16.00 - Odiezd prezidenta T. G. Masarylra
16.15 _ NEŠLAPETo - hudební skupina
17.00 - Závér

Změna programu vyhrazena !

Zpracoval:
Radim Dufek
Agentura REX


