
Smlouva č. 2023010007

SMLOUVA o ZABEZPEČENÍ REALIZACE KULTURNÍ AKCE

TET a český Masopust

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely následující smluvní strany

Městská část Praha-Libuš

se sídlem Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 - Libuš

IČ: 002 31 142, DIČ: CZ 00231142

zastoupena paní RN Dr. Lucii Jungwiertovou, Ph.D., starostkou MČ Praha-Libuš

(dálejen „objednatel")

"INFO-DRÁČEK, z. s.“

se sídlem Libušská 319/126, 142 00 Praha 4 - Písnice

IČ: 228 37 558, DIČ: C222837558

zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L vložka 20555

zastoupen paní Zdenkou Dubovou, předsedkyní spolku

Bankovní spojení: Fio banka, číslo účtu: 2800533365/2010

(dálejen „poskytovatel ")

tuto Smlouvu a zabezpečení realizace kulturní akce podle ust. § 1746 odst. 2 a násl. zákona č.

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zněnípozdějších předpisů.

I. Předmět plnění

Poskytovatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele realizaci akce

„TET a český Masopust" dne 12. 2. 2023 vkonferenčním sále DONG DO, Libušská č. p.

319/126, 142 00 Praha 4 - Písnice včase 13:00 — 17:00 hod. (dále jen ,,akce”) v rozsahu

specifikovaném rozpočtem poskytovatele, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy o

zabezpečení realizace kulturní akce, a objednatel se zavazuje akci převzít a zaplatit níže

sjednanou cenu.

II. Místo a čas plnění

Místem plnění:

Konferenční sál restaurace Hoang Thanh, Libušská č. p. 319/126, 142 00 Praha 4 - Písnice

Čas plnění:

- termín zahájení prací na realizaci akce: 17. 1. 2023

- termín ukončení prací na realizaci akce a její předání: 12. 2. 2023

III. Cena

Smluvní strany se dohodly, že cena za zabezpečení realizace akce je stanovena dohodou

obou smluvních stran, na základě rozpočtu poskytovatele (příloha č. 1), a činí 200 000,- Kč.

Poskytovatel není plátcem DPH.
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IV. Platební podmínky

Cena je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.

Poskytovatel je oprávněn vystavit doklad (fakturu) ke dni realizace akce objednatelem,

tj. 12. 2. 2023.

Cena bude zaplacena formou bankovního převodu na účet poskytovatele uvedený v záhlaví

této smlouvy.

V. Práva a povinnosti smluvních stran

Objednatel se zavazuje poskytovat poskytovateli součinnost k provedení akce, a to ve lhůtě,

jíž mu určí. Poskytovatel postupuje při provádění akce samostatně.

Zjisti-li objednatel, že poskytovatel provádí Akci v rozporu se svými povinnostmi, je

objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby poskytovatel odstranil nedostatkyvzniklé

vadným plněním a Akci prováděl řádným způsobem. Jestliže poskytovatel tak neučiní ani v

přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup poskytovatele by vedl nepochybně k

podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

Zjisti-li poskytovatel při realizaci akce skryté překážky, které znemožňují realizaci akce

vhodným způsobem, je povinen oznámit to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout

mu změnu realizaci akce. Do dosažení dohody o změně realizace akce je poskytovatel

oprávněn realizaci akce přerušit. Poskytovatel je povinen dodržet při realizaci akce všechny

právní předpisy, týkající se předmětné činnosti.

VI. Předání a realizace akce

Poskytovatel program akce předá 12. 2. 2023 formou písemného předávacího protokolu.

VII. Smluvní sankce

Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny realizace akce sjednávají smluvní strany

smluvní pokutu ve výši 0,025 % denně za prvých 30 dnů prodlení, dále pak 0,05 % za každý

další den prodlení.

VIII. Doložka uveřejnění, informační doložka

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejich případných změn a dodatků,

bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru

smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé

údaje a obchodnítajemství. Uveřejnění v registru smluv zajistí městská část Praha-Libuš.
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Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných

změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona.

Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje,

obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

IX. Závěrečná ustanovení

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména

příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů.

Smlouva byla vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s

jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a

určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

Případné změny této smlouvy budou provedeny písemně formou dodatků.

Příloha:

Příloha č. 1 - položkový rozpočet

V Praze dne: V Praze dne:

Objednatel Poskytovatel

' DI Itál & ode sal
D' “tál ě d I

SWD“ Fuc'e " Zdenka záiLkSDESoÍŽ“
ungWIertova gmit‘giz’?‘ , Datum: 2023.02.13

, Ph.D. 09:03:01; who? DUbova 14:47:05 +01'00'

RNDr. Lucie Jungwiertová, Ph.D. Zdenka Dubová

starostka MČ Praha-Libuš předsedkyně spolku
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Akce TET — oslava nového lunárního roku a českého Masopustu

dne 21. 1. 2023 DONG DO

Osobm’ náklady Kč 20 000,-

Honoráře

- Moderace Kč 10 000,-

- Kulturní program TET Kč 40 000,-

- Kulturm’ program Masopust Kč 40 000,-

Ochutnávka Masopustních pochutin a TET 400 x 200 Kč Kč 80 000,—

Materiál pro zabezpečení akce, dětského koutku Kč 10 000,-

Celkem Kč 200 000,-

V Praze dne: 4. 1. 2023

Zpracovala: Zdenka Dubová, předsedkyně spolku INFO-DRÁČEK z.s.

Digitálně podepsal

Zden ka Zdenka Dubová

I Datum: 2023.01.04

DUbOVa 12:16:28 +01 '00'

 

INFO-DRÁČEK, z.s. IČ: 228 37 558

Libušská 319/126, 142 00 Praha 4 Libuš DIČ: C222837558

Kontaktní adresa: Novovysočanská 589/7, 190 00 Praha 9
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www.info-dracek.cz
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