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  Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely

smluvní strany

1.   Objednatel: 	            Městské kulturní středisko, Mírová 836, 386 01 Strakonice
 	zastoupený :                Františkem Christelbauerem                  
	IČ:                                00367869		                                               	
	DIČ:                             CZ00367869                                     	
	
	(dále jen „objednatel“)	
a
2. 	Zhotovitel:	Milan Skála, Dobřanovská  522, 387 01 Volyně
 	Tel.: 	602434454	
	E-mail:	sfd-pyro@volny.cz
	IČ:	62517350	
	DIČ:	105-6605151938
	Číslo pojistné smlouvy:	Česká pojišťovna č53941946-17		
	Bankovní spojení:	GE Money Bank, 182731196/0600	
	(dále jen „zhotovitel“)
Tuto

Smlouvu o dílo 

I.
Předmět smlouvy

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje pro objednatele provedení pyroshow z pyrotechnických výrobků kategorie F2 a F3  ( zákon 206 / 2015 sb. § 32). 

II.
Doba plnění

Termín provedení :	24.8.2018, 22:00 hod
III.
Místo plnění

Místo provedení:	Strakonický hrad
IV.
Cena díla a platební podmínky

Objednatel zaplatí zhotoviteli za předmět smlouvy předem dohodnutou celkovou cenu ve výši 65000,- Kč. (Slovy šedesát pět tisíc korun českých). Zhotovitel není plátce DPH.
V.
Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel zajistí přípravu, převoz a odpal pyrotechnických výrobků v souladu s platnými  zákony a předpisy. 
	Za škody vzniklé při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním v bezpečnostním okruhu plně zodpovídá zhotovitel (vyjma škod vzniklých nesplněním součinnosti objednatele podle článku VI.) 
VI.
Povinnosti objednatele

Objednatel zajistí uzavření bezpečnostního prostoru dle pokynů oprávněné osoby zhotovitele a dohled na jeho dodržení po celou dobu trvání pyroshow.
	Objednatel zajistí přítomnost požárních hlídek během pyroshow a po dobu nezbytně nutnou po jejím ukončení.
	Objednatel je povinen zajistit přístup k bezpečnostnímu prostoru zásahovým vozidlům IZS dle pokynů oprávněné osoby zhotovitele. 
	Objednatel zajistí přístup na plochy, ze kterých bude provedena pyroshow, a to ve dnech 23.8. – 25.8..2018.
VII.
Ostatní ujednání

Nesplní-li objednatel povinnosti článku VI. je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit.   
	V případě zásahu třetí moci, který neumožňuje provedení pyroshow, zvláště pak za okolností, při kterých zákonné normy a vyhlášky provedení pyroshow vylučují, zhotovitel plnění předmětu neprovede. 
V případě bezdůvodného neprovedení předmětu smlouvy ze strany zhotovitele, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 30% z celkové uvedené částky.  
V případě bezdůvodného zrušení předmětu smlouvy ze strany objednatele ve lhůtě kratší než deset dní před termínem plnění smlouvy, zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 30% z celkové uvedené částky. 
	Na scénář a provedení pyroshow se vztahují ustanovení práva autorského v platném znění.  
	V případech, které tato smlouva neřeší, budou smluvní strany postupovat podle Občanského zákoníku.  
	Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jedné pro obě smluvní strany.


Ve Strakonicích 15.8.2018	Ve Strakonicích 15.8.2018
Za objednatele	Za zhotovitele


__________________________                 	___________________________     	           
František Christelbauer	Milan Skála


