
1Karlovarskéměstskédivadlo,o.p.s.aMezinárodnípěveckécentrumAntonínaDvořákavKrlových V

rech,
0.P.S.

SMLOUVA

wavřenávsouladususia"enípiiz,ďppač.8.9/_2012Sb.,občcmskéhozákomflcu.vplaíriémzmě7úKARLOVYVARY2018



DmšNÍHo DNE, MĚsÍcE A ROKu:

Karlovarské městské divadlo,  o.p.s.
Moskevská2035/21
IČ:         28041241
DIČ: CZ 28041241
Bankovníspgj_e~É~'
Číslo účtu:
zastoupené: Danou Neumamovou, ředitelkou
na straně j edné (dále j en ,Karlovarské městské divadlo")

a

Mezinái.odní pěvecké centrum Antoni'na Dvořáka v Kai.Iových Varech, o.p.s.
Šmeralova425/40
360 05 Karlovy Vary -Rybáře
IČO:26328160
Zastoupeno: Aloisem Ježkem, řeďtelem
na straně druhé (dále j en "Uživate|C`)

uzavi'rají ve smyslu ustanovení §  1746 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, v plahém zněni',

tuto

SMLOUVU

článekl.

1.1.

1_2_

1.3.

2.1.

Karlovarskéměstskédivadlo,o.p.s.jakopronajímatelnemovitévěcí-budovyč.p
louka 22/1 -Divadlo , stojící na pozemku p.č. 968 (dále jen ,Pivadlo`.) a ostatni'
pozemkup.ě.969(dálejen„pozemek`),vševkatastrálníinúzemi'KarlovyVary,ot
KarlovyVav,setoutosmlouvouzavazujezpřístupritUživatehprostoryumi'stěné
DÍvadla(dálejen„nebytovépro§tory`),konkrétněhledištěvěetněpřístupovýchces
a  galerie, jevíště,  vstupní  vestibulu,  zázemí jevíště  a  ostatni'ch prostor nutných
koncertuatozapodmíhekstanovenýchtoutosmlouvou.

Objekt Divadla je nemovitou kultum' pímátkou a Uživatel je povinen  dodržov,
povimostiazákazy,kteréstmovíprám'předpisyprozacházeni'skultumímipamát

Uživatel  se touto. smlouvou  zavazuje využít nebytové  prostory  potm k šimosti
krealizaciMezinárodnl'pěvecká§outěžAntonínaDvořákavDÍvadlevtemhu
ls.11.a16.11.2018,atovrozsahua2apodmínekstanovenýchtoutosmlouvou.

Č,ánekH.
Specifikacepředmětusmlouvy

Karlovarské městské  divadlo   zpřístupní Uživateli nebytové prostory specífkovan
odst.  l.L téfn .c:mlnn`r`H7 t`:.+^J^i,^' L``J__`± T>     ..,.odst.1.1.tétosmlouvyvhistorickébuáověKarlovarskéhoměstskéhodivadlqvčetn

____._  _ ..,. U , ,  t,, `,Dll;l.)r   Ot/cuij.iriuva]

aúčelemrealizaceMezinárodnípěveckásoutěžJhtonhaI)vořáka
dne15.11.od6,00-i9,00a16.11.2018od16,00-23,00(dálejen„akce").

22, Nová

plochy na
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[ realizaci
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v čl.  1.'
zařízeni',



2.2.      Uživatel  bude  realizovat  ve  zpřístupněných  nebytových  prostorách  pouze  akci  uvedenou
věl.H.,odst.2.1.tétosmlouvy.Uživatelbuderealizovatakcinasvénákladyaodpovědnost.

2.3.      Uživatel je povinen zpřístupněné nebytové prostory včetně zařízeni po celou dobu trvání akce
řádně zat)ezpečit a po úkončení akce je povinen zpřístupněné nebytové prostory na vlastní
náklady uvést do původnflo stavu. Uživatel je povinen uvést do původního stavu i případné
vnější  zásahy  do  pláště  budovy  i  okolních  pozemků,  dotčených   průběhem  akcc.  Veškeré
tákové   zásáhy   je   Uživatel   oprávněn   uěinit   až   po   předchozím   písemném   schvá]ení
Karlovarského městského dívadla.

2.4.      V případě nutnosti přístupu jiných subjektů do veřejnosti nepřístupných prostor vymezených
vtétosmlouvě,jeUživatelpovinentutoskutečnostvdostatečnémčasovémpředstihuoznárit
pověřené osobě Kai.1ovarského měst§kého divadla a tĎrio subjekty přijejich pohybu v  Divadle
doprovázet. Po celou dobu pohybu těchto sutijekťů po historické budově Divadla je Uživatel
plnězodpovědnýzaveškerépřípadnéškodytěmitosubjektyzpůsobené.

ČlánekH.
Podmínlqr užívání předmětu smlouvy

3.1.       Karlovarské  městské  divadlo  zpřístupni'  Uživateli  nebytové  prostory  po  jejich  prohlídce.
Zpřístupněni'nebytovýchprostorzajistípověřenýpracovníkDivadla(dálejen„Správce`?,tel.:
351170 011.

3.2.       Karlovzurské  městské  divadlo  zpřístupni'  Uživateli  nebytové  prostory  ve  stavu  způsobilém
k užívání a realizaci ákce nejpozději v den konání akce v 7,00 hodin.

3.3.       Karlovarské městské divadlo se zavazuje zajístit na akci standardni' služby a toto technické
vybavení :

prodej občerstvení před začátkem akce a o přestávce
šatny pro účinkujíoí (ženy/muži) a vedoucí souboru
přl'tomostosvěflovačeazvukařea1jeviš"hotechnikaod7,00hodri
generálm' Zkouška 15. 11. v 10,00 a 16. 11. v 17,00 (akustická)
začátek koncertu 16. 11. v 19,00 hodín

3.4.       Užívatel se bude při redi2aci akce ň'dít pokyny oprávněných osob správce a bere na vědomí,
žejezakázánvstupdovšechnezpřístupněnýchprostorvobjektubezbředchozíhoprojednání
s pověřenými osobami Správce.

3.5.       Uživatel  se  zavazmje  uhradit  veškerá  autorská  práva  a  práva  přibumá  právu  autorskému
v souvislosti s Tealizací akce.

3ú       Kai.lovarskému   městskému   divadlu      náleží   odměna   ve   formě   provize   ze   všech
prodaných vstupenek v rámci Městského rezervačního systému Kárlovy Vary m  % +
DPH 21 %.

3.7.       Uživatel výslouě prohlašuje, že si zaji.stí propagaci na koncer9.

3.8.       Uživatel   není   oprávněn   kjakékoH   manipulaci   stechníckým   zaň'zením,   instálovaným
v historické  budově  Karlovarského  městského  divadla  bez  přítomosti  oprávněné  osoby
Správce.

3.9.       Uživatel si může dát k dispozici Karlovarskému městskému divadlu lplakág kpropagaci na
budovu Dívad]a.



3.10.     Uživatel  je  povinen  ve  zpřístupněných  nebytových  prostorách  dodržovat  všeohny  platné
bezpeěnostní, protipožámí, hygienícké, technické a další normy.

3.11.     Užívatel  se  zavazuje  uhradit  Karlovarskému městskému  divadlu  veškeré  skody  vzníklé ve
zpřístupněných nebytových  prostorách  a na jejich v  důsledku  a v  souvislosti  s pořádáním
akce,specifikovanévčlánlni11.,odst.2.1.tétosmlouvy.

3.12.     Uživatel je  povinen  zabezpečit  dodržování  zákazu  kouření  ve  zpřístupněných  nebytových
prostorách.

3.13.     Karlovarské  městské  divadlo  nenese  odpovědnost  za  případné  Škody,  způsobené  třethi
osobami uživateli, a to ani na věcech vnesených do objektu Divadla.

3.14.     Uživatel je povinen veškeré škody, vmiklé po dobu trvání akce, průběžně zjišťovat, průkamě
zdokumentovat a bez zbytečného od]dadu po jejich zjištění nahlásít a oznámit Správci.

3.15.     Uživatel předá Karlovarskému městskému divadlu zpří§tupněné nebytové prostory a zařízení
po ukončení akce.

Článeklv.
Ostatni' ujednání, cena a platební podmínlqr

4.1.       Cena zapronájem divadla čini':
15.11. 2018 Kč 25 000,-+21 % DPH=   Kč 30 250,-
16.11. 2018  Kč  20 000,-+21 % DPH  =  Kč  24 200,-

Celkem = Kč 54 450,-

Článek v.
Doručování

Veškerápodáníajináoznámem',kterásedoručujísmluvnímstranám,jetřebadomčítosobně
doporučenou ljstovní zásilkou.

Ke dní podpísu této smlouvyje:

(a)    adresou pro doručování Divadlu:

@)   adresou pro doručovánl pořadateli:

5.3.

6.1.

Karlovarské městské dívadlo o.p.s.

Moskevslú2035/21
360 01 Ehrlovy Vary

MezinárodnípěceckécentrumÁ.D.o.p.s.
Šmeralova 40
360 05 Kai.Iovy Vary - Rybáře

Smluvm'stranysedohodly,ževpři'padězměnysídlflatímiadresyprodoručwári',budou
píseměinformovatotétoskuteěnostibezzbytečnéhoodkladudruhousmluvnístranu.Změna
adresy   pro   doručování  jsou   pro   úěely   doručování  pro   druhou   smluvní   stranu  úěímé
kokanffikudomčen]'infomacedruhésm]um'stranyozměněsídla.

Článekvl.
Závěi.ečná ustanovení

Tato  smlouva se řídí právnh řádem  České republiky a nabývá p]atnosti a účinnosti v den
jejfiopodpísuoprávněnýmizástupciobousmluvni'chstran.
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6.2.       Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech,  z níchž Karlovarské městské divadlo obdrží
jeden stejnopis a Uživ@tel také jeden stejnopis smlouvy. Každý stejnopis smlouvy má právní
sílu originálu.

6.3_

6.4.

Tuto  smlouvu  lze  měnit,  doplňovat  a  upřesňovat  pouze  odsouhlasenýmí,  písemnými  a
průběžně ěíslovanýmí dodatky, podepsanými smluvn]'mi stranami, které musí bý[ obsaženy na
j edné listinč.

Smluvní  strany  potvrzují  autentičnost této  smlouvy  a prohlašují,  Že  si smlouvu  přečetly,  s
jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na záldadě pravdivýc,h údajů, zjejich pravé
a svobodné vůle a nebyla uzavřena v ti'sni ani za jínákjednostramě nevýhodných podmínek,
což stvrzuj í podpisem svého oprávněného zástupce.

VKarlovýchVarechdne20.října2018

-il

r]ovarské městské divadl
zastoupené řediteHcou
Danou Neumannovou

KÁRL07ÍÁRSZÉftÉĚ§T§KÉZDmDLO,O.P.S.
se sídlcni níJoskc+'`il{á 2035/21. K.irlovy VaDr

prai`ovi§té Divadelní ]iáměsíÉ 21
3 60 01 KARLOVY VAR:Y

IČ:28o4124l

Mezinárodní pěvecké centrum A. I)vořám
zastoupeno ředitelem
Aloísem Ježkem


