Smlouva o zajištění a zorganizování kulturní akce
,,oslava 600 let od první zmínky o obci Herink",
Obec Herink:
Zastoupená
Se sídlem:

tČo:
Bankovní spojení
(dále j ako,,obj ednatel")

a

Applause booking s.r.o.
Se sídlem: 5. Května

IČ:0750304l

3l6, Hluboká nad Vltavou 373

41

DIČCZO7503041

Bankovní spojení: 9 19452002/5500
Zapsáno: u Krajského soudu v Českých Budějovicích Spisová znaěka'. C 28040
Jednatel: Tomáš Paleta
(dále j ako,,dodavatel")

(oba dále téŽ společně jako o,smluvní

strany" nebo kaŽdá samostatně jako,,smluvní strana")

uzavirď1i nížeuvedeného dne' měsíce a roku v souladu s $ 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanskéhozákoníku, ve znění pozdějšíchpředpisů (dále jen ,,občanský zákoník") tuto smlouvu:

I.

Předmět smlouvy
1.1

Předmětem této smlouvy je úpravapráv a povinností objednatele a dodavatele souvisejících
se zajištěním a organizací kulturní akce ,,oslava 600 let od první zmínky o obci Herink", a to
dle specifikací aza podmínek uvedených dále v této smlouvě (dále jen ,'kulturní akce").

1.2

Dodavatel se na základě této smlouly zavazuje zajistit pro objednatele organizaci hudební
produkce ve sjednaném termínu a rozsahu této smlouvy.

1.3

objednatel se zavazuje dodavateli poskytnout potřebnou součinnost azaplatit dodavateli
odměnu dle této smlouvy.

1.4

Smlouvaje uzavřenajako výhradní, kdy se objednatel zavazuje nevyuŽít služeb jiného
dodavatele. Porušení této povinnosti zakládá právo dodavatele na odstoupení od smlouvy, na
úhradu prokazatelně vynaloŽených nákladů a smluvní pokutu.

II.

Povinnosti dodavatele

2.1

Dodavatel prohlašuje, Že je oprávněn k zajištění organizace hudební produkce, a to buď sám,
nebo ve spolupráci se svými subdodavateli.

2.2

Dodavatel se zavazuje zejména:

a)nazák|adě poŽadavků objednatele zajistit organizaci, přípravu area|izaci hudební
produkce, včetně kompletní technické podpory

14:00 - 15:00 Jamaron
l5:00 - l5:45 přestavba

15:45 - 16:45 Abraxas
l6:45 - l7:30 přestavba
17:30 - 18:30 Tony Ducháček & Garage
l8:30 - l9:l5 přestavba
19:15 - 20:15 Laura a její tygři

'2l :00 přestavba
2l:00 _ 0:00 Brtník band (české,slovenské a světové hity)
20:15

b) sjednaný program odvést kvalitně, na odpovídajícíúrovni a ve stanoveném rozsahu
s přihlédnutím k veškerym ujednáním této smlouvy'
c) uhradit provozovací a autorské poplatky příslušným organizacím v souladu s

platnou legislativou.
d) zajistit zvukového technika, osvětlovaěe a pomocníky na odnos aparatury
e)

mobilní pódium o velikosti 8x5 m

f) podepsat smlouvy s danými uměleckými soubory a dodrŽovat je
g) zajistit produkčnípráci na místě, ato uŽ v době stavby pódia a techniky

2.3

Dodavatel se zavazuje zajistit, aby výše uvedené sluŽby byly poskytovány v souladu s
pokyny objednatele á chránit zé$my objednatele. Dodavate| se zavazuje zajistit v'ýše uvedené
it,'zuy v sóuladu se zákonem a nezasahovat do práv třetích osob způsobem odporujícím
zákonu.

2.4

Dodavatel se zavazuje poskytovat výše uvedené sluŽby s odbornou péčí,v obvyklé kvalitě,
dle sých nejlepšíchznalostí a schopností' přiěemŽ je při své činnosti povinen sledovat a
chránit zájmy á dob.e jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny.

2.5

Dodavatel se zavazuje po dobu konání akce zajistit v místě konání akce přítomnost kontaktní
osoby, která bude objednateli k dispozici pro řešení případných problémů, vad a poŽadavků
objeánatele' a to během přípravy akce, před jejím zahájena po celou dobu jejího trvání. aŽ
nejméně jednu hodinu po oficiálním ukončeníakce.

2.6

Dodavatel se zavazuje postupovat se zásadami transparentnosti, rovného zacházeni a zákazu
diskriminace. Kulturní akce je ryze apolitická a nesmí slouŽit k propagaci jakéhokoliv
politického hnutí, organizace či strany' názortl apod. V případě jakýchkoliv takoýchto
áktiuit, se pořadateI zavazuje tyto aktivity za spolupráce městské policie ukončit.

v.

odměna za zajištěnía organuaci kulturní akce
5.1

5.2

5.3

Celková odměna dodavatele za zajištění sluŽeb podle této smlouvy je stanovena dohodou
smluvní stran a činí270000,- Kě (slovy dvě stě sedmdesát tisíc korun českých). K celkové
odměně dodavatele je jiŽ počítáno se zákonnou sazbou DPH.
Celková odměna dodavatele podle bodu 5'1 této smlouvy je sjednána jako nejv'ýše přípustná a
zahrnuje veškerépoplatky, qýdaje a dalšínáklady dodavatele spojené s realrizací předmětu
této smlouvy.
Dodavatel je povinen vyhotovit fakturu ve v'ýši sjednané odměny dle tohoto ělánku a doručit
jí objednateli. Splatnost faktury je 7 dnů od jejího doručeníobjednateli.

vI.

odpovědnost za vady

6.l

Dodavatel je odpovědný za řádné a včasnéplnění předmětu této smlouvy. V případě, Že
plnění bude vadné, nebude poskytnuto včas nebo nebude v dohodnutém rozsahu, má
objednatel právo přiměřeně zkátit vyši odměny za poskytnuté sluŽby, a to s ohledem na
závaŽnosta důsledky plnění vadného či neposkytnutého včas.

6.2

objednatel je povinen dodavateli oznámit vadné plnění či plnění neposkytnuté včas
bezodkladně poté, co takové plnění zjistil.

vIL

Smluvní pokuty a sankce

1.1

V případě prodlení objednatele

7.z

V případě, že dodavatel porušípovinnosti dle

7.3

Bude-li konání kulturní akce znemoŽněno v důsledku událostí leŽícíchmimo smluvní strany
(vyššímoc, nařízení vtódy, epidemiologická situace, ČR, nemoc, nehoda nebo smrt, živelná
pohroma), mají strany právo odstoupit od smlouvy. V tomto případě budou dodavateli
uhrazeny prokazatelně vzniklé náklady.

7.4

V případě, Že objednatel poruší povinnost vyplývající z v'ýhradnosti

7

'5

s úhradou fakturované částky má dodavatel nárok na úrok z

prodlení v zákonné výši.

č1. II této smlouvy,

odpovídá za škodu tím

způsobenou.

této smlouvy, resp.

závazku nevyužítsluŽeb jiného dodavatele k zajištění předmětu této smlouvy, zavazuje se
dodavateli uhradit smluvní pokutu ve qýši rc}% sjednané odměny dodavatele dle této
smlouvy.

porušísvó povinnosti dle této smlouvy, neodpovídá dodavatel za
případné škody tímto způsobené.V případě prodlení objednatele s úhradou fakturované
oÁ z d|uŽné částky zakaŽdý započatý
částky, má dodavatel nárok na smluvní pokutu vyši 0,05
den prodlení

V případě,

Že objednatel

VIII.
Trvání smlouvy
8.1

Smluvní strany uzavírajítuto smlouvu na dobu urěitou, a to do dne, kdy skončíkulturní akce.

8.2

Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu není moŽné vypovědět.

8.3

Dodavatel má právo odstoupit od smlouly pouze ze závažných důvodů,v jejichŽ důsledku
není objektivně schopen poskytnout plnění dle předmětu smlouvy, a tyto důvody nejpozději v
den konání akce objednateli oznámi aprokáže (např. nemoc objednatele, úmrtí,autohavárie,
Žive|nápohroma a jiný zásahtřetí moci apod.).

8.4

odstoupí-li objednatel z jakéhokoliv důvodu od smlouvy bezzaviněni dodavatele dříve neŽ
20 dnů před dnem konání kulturní akce, je povinen uhradit nejpozději ke dni odstoupení
dodavateli 50% celkové částky dle ěl. V odst. 1 této smlouvy. odstoupí-li od smlouvy po
stanovené době (tj. v době méně než20 dnů před konáním kultumí akce) je povinen uhradit
nejpozději ke dni odstoupení dodavateli I00 % částky odpovídajícíodměně uvedené v čl. V
odst. l této smlouvy'

IX.

Záryérečná ustanovení
9.1

Tato smlouvanabýváplatnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti
zveřejněním v registru smluv.

9.2

Pokud některé ustanovení této smlouly je nebo se stane neplatným či neúěinným, neplatnost
či neúčinnosttohoto ustanovení nebude mit za následek neplatnost smlouvy jako celku ani
jiných ustanovení této smlouly, pokud je takovéto neplatné ěi neúčinnéustanovení svou
povahou oddělitelné od zbytku smlouvy. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné ěi
neúčinnéustanovení nahradit noqým platným a úěinným ustanovením, které svým obsahem
bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původníhoustanovení.

9.3

Smluvní strany se dohodly, že se budou věas vzájemně informovat o skutečnostech, které by
mohly podstatně ovlivnit plnění dle této smlouvy.

9.4

Smluvní strany se zavazují' Že budou respektovat oprávněné zfimy druhé smluvní strany,
budou jednat v souladu s účelemtéto smlouvy a nebudou jej mařit, přičemŽ uskuteční veškerá
jednání, která se ukáŽou být nezbytná pro dosaŽení účelutéto smlouvy

9.s

Smluvní strany prohlašují,že uzavÍenítéto smlouvy a plnění všech povinností z ní
vyplývajícíbylo náleŽitě schváleno orgány smluvních stran v souladu s právními předpisy,
zakládajicími listinami a ostatními vnitřními předpisy smluvních stran.

9.6

Veškerézměny a doplnění této smlouvy vyžadujípísemnou formu. Za písemnou formu je
povaŽována prostá ýměna e-mailů.

9.7

Veškeréprávní vztahy touto smlouvou neupravené se řídíustanoveními českých právním
řádem, zejména občanským zákoníkem

9.8

Smluvní strany sjednávají. Že v případě sporu vzniklého při plnění nebo v souvislosti s touto
smlouvou, jsou příslušnék jeho řešení obecné soudy Českérepubliky.

9.9

Tato smlouva je podepsána ve dvou vyhotoveních, přičemŽ kaŽďá smluvní strana obdrží
jedno vyhotovení této smlouvy.

9.l0

objednatel je oprávněn naskenovaný originál podepsané smlouvy v souladu se svými
zákonnými povinnostmi uveřej nit.
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Dodavatel:

Objednatel:
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Jednatel Tomáš Paleta
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