
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany:

Objednatel:
Se sídlem:

Zastoupené:

IČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „objednatel")

Město Kralupy nad Vltavou

Palackého náměstí 1, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01

panem Petrem Holečkem, starostou města

00236977 (není plátce DPH)

Komerční banka, a.s., pobočka Mělník

624171/0100

a

Zhotovitel: Zbyněk Krátký, r. č. 660809/0918
místo podnikání: Nám. Mládežníků 676, 278 01 Kralupy nad Vltavou

IČ: 10238913 (není plátce DPH)

Zapsán v živnostenském rejstříku pod ev. č. 320602
Síslo účtu: 0462985369/0800

(dále jen „zhotovitel")

tuto

Smlouvu o dílo
KSSMLč. 0078/2016

Uzavřená dle RM č.20, ze dne 02.11.2016, usnesení č.16/20/8/1

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zněnipozdějších předpisů, tuto smlouvu

\ I.

Předmět smlouvy

Předmětem té to smlouvy je závazek zhotovitele provést výrobu Kralupského televizního zpravodajství (dále

„KTZ") v řádné kvalitě a dohodnutém termínu, a to se zaměřením zejména na komunální politiku, kulturu,

sport a neziskový sektor. Primárním cílem je informovat obyvatelstvo o dění ve městě a jeho blízkém okolí.

Premiéra nového vydání KTZ bude vždy připravena k odvysílání v úterý, jedenkrát za 14 dnů. Stanovenému
termínu nepodléhají pouze prázdninové měsíce (červenec, srpen), kdy se KTZ nevysílá.

Odvysíláním se rozumí šíření prostřednictvím:

• uvedení KTZ v rámci kabelového vysílání

• uveřejňování KTZ na sociální síť YouTube



Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré technické, 
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými odbornými znalostmi a 
kapacitami, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné.

Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo bude provedeno plně v souladu s relevantními právními předpisy, že 
nedojde k porušení osobnostních práv třetích osob a ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel poskytuje objednateli bezúplatně nevýhradní licenci pro neomezené užití a archivaci všech 
vyrobených a dodaných audiovizuálních děl vytvořených na základě této smlouvy.

II.

Cena

Cena za zhotovení jednoho dílu KTZ je sjednána ve výši 30.680 Kčvč. DPH (slovy: třicet tisíc šest sto osmdesát 
korun českých). V této ceně jsou zahrnuty úplné náklady na pořízení a vydání reportáže a vysílání KTZ. 
Součástí stanovené ceny jsou i případné videozáznamy z jednání Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou a 
dalších veřejných akcí, záznamy rozhovorů či debat, a to  dle dohody a technických možností zhotovitele.

III.

Platební podmínky

Cenu za dílo uhradí objednatel zhotoviteli po dokončení a uveřejnění dílu KTZ.
Po uveřejnění díla vystaví zhotovitel do 14 dní fakturu se stanovenými náležitostmi.

Objednatel se zavazuje zaplatit fakturu do 21 dnů po jejím doručení.

!V.

Platební podmínky

Objednatel se zavazuje zadávat alespoň 3 až 5 dní předem zhotoviteli náplň a témata na reportáže. Zadání 

náplně může být ve výjimečných případech zadáno i v kratším termínu, avšak plnění bude vždy po vzájemné 
dohodě a dle časových možností zhotovitele.

Poplatky za užití hudebních děl při výrobě KTZ apod., se zavazuje hradit zhotovitel.

Zhotovitel nese odpovědnost za obsahovou náplň veškerých reportáží, které bude zajišťovat pro objednatele 

dle této smlouvy.

V.

Splnění závazku zhodnotitele

Zhotovitel každé vydání KTZ předloží objednateli, prostřednictvím tiskového mluvčího MěÚ, ke kontrole 

v elektronické podobě vždy, v úterý do 12 hodin. Objednatel v uvedený den nejpozději do 15 hodin může 
závazně požádat o případné korektury, opravy nebo vypuštění příspěvku.

Sjednaný termín plnění se prodlužuje o dny, ve kterých nebude možno pokračovat v provádění díla z důvodů 

na straně objednatele. Tomuto režimu podléhá též nemožnost řádného postupu prací zhotovitele pro 

překážky v případech zásahu vyšší moci.

Zhotovitel se zavazuje ke zpracování minimálně 9ti reportáží do jednoho dílu KTZ, případně minimální počet 

reportáží bude stanoven objednavatelem v návaznosti na aktuální situaci s tím, že minimální časový rozsah



VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od 01.01.2017 - 31.12.2018

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem 01.01.2017.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností orig inálu, z nichž každá sm luvní strana

obdrží po jednom vyhotovení.

4. Zveřejnění sm louvy v Registru sm luv zajistí objednavatel, a to do 15 dnů od podpisu smlouvy.

V Kralupech nad Vltavou d n e j/^ .11.2016 V Kralupech nad Vltavou dne: 09.11.2016

Výroba
zvukový v o Cl 2

Petr Htíleček, starosta města Zbyněk Krátký


