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Městská část Praha-Kunratice  

Sídlo: K Libuši 7/10 148 00 Praha 4 - Kunratice 

IČ: 00231134 

DIČ: CZ00231134 

zastoupená Ing. Lenkou Alinčovou, starostkou 

ident. ekonomického subjektu: ČSÚ č.j. 157/04-3120 z 15. 3. 2004 

 

(dále jen „MČ“) 

 

a 

 

Divadlo v parku o.p.s. 

Varšavská 249/30 

120 00 Praha 2 

zastoupená Janem Andeltem, ředitelem 

IČ: 02310091 

DIČ: CZ02310091 

vedená v rejstříku obecně prospěšných společností u Městského soudu v Praze, spisová 

značka: O 1274 

 

(dále jen „Divadlo v parku“) 

(spolu dále jen „Smluvní strany“) 

 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o spolupráci podle § 1746 odst. 2 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Smlouva“)  

 

 

I.  

Předmět smlouvy 

 

Předmětem Smlouvy je spolupráce Smluvních stran na projektu Měsíce zdraví v Kunraticích 

(dále jen „Projekt“), který je koncipován jako tzv. komponovaný a sestává se z volnočasové 

aktivity (Divadlo v parku a Babí léto v pohybu) a zdravotní části. Projekt proběhne 

19. 5. a 15. 9. 2018 v zámeckém parku v Kunraticích.  

 

II.  

Práva a povinnosti smluvních stran 

 

1. MČ se rozhodla v rámci dlouhodobé spolupráce s Divadlem v parku na Projektu 

spolupracovat.  

 

2. Divadlo v parku se zavazuje, že zajistí pro MČ v rámci zdravotní části Projektu 

následující aktivity: 

 

 prezentaci Státního zdravotního ústavu; 

 Prevence kožního melanomu –  vyšetření znamének na kůži přímo na místě  



3 

 

 program První pomoc prožitkem, zvláště pak zajištění kurzů první pomoci na téma 

„Neodkladná první pomoc a resuscitace“, „Akutní stavy a první pomoc dětem“, 

„Záchrana tonoucího“ a inscenovaná zranění cyklistů. 

 preventivní vyšetření z krve : měření aterosklerózy, měření saturace, měření cukru 

 prohlídka vozu RLP 

 

 to vše v souladu s nabídkou, která tvoří přílohu Smlouvy. 

 

3. MČ se zavazuje, že pro účel pořádání Projektu poskytne formou výpůjčky vhodné 

prostory (kunratický zámecký park) spolu s připojením k sítím a bude hradit energie 

spotřebované v rámci Projektu. 

 

4. MČ se zavazuje zaplatit na základě vystaveného daňového dokladu za služby uvedené 

v této smlouvě Divadlu v parku částku ve výši 146.000,- Kč (slovy 

jednostočtyřicetšesttisíckorunčeských) za první část Projektu, která se koná dne 

19. 5. 2018, a částku ve výši 142.000,- Kč (slovy jednostočtyřicetdvatisíckorunčeských) 

za druhou část Projektu, která se koná dne 15. 9. 2018, to vše v souladu s cenovou 

nabídkou, která tvoří přílohu Smlouvy, a to ve lhůtě splatnosti do pěti pracovních dnů 

od vystavení účetního daňového dokladu. Divadlo v parku se zavazuje vystavit účetní 

daňový doklad bez zbytečného odkladu po realizaci každé části Projektu, přičemž DUZP 

bude vždy uvedeno jako den konání každé části Projektu. 

 

5. Divadlo v parku se zavazuje, že na všech propagačních materiálech k Projektu (letáky, 

pozvánky, atd.) týkajících se MA21 bude uvádět textaci „Tato akce se koná pod záštitou 

radního hl. m. Prahy pro oblast zdravotnictví a bydlení Ing. Radka Lacka.“ 

 

III.  

Závěrečná ustanovení 

 

1. Změny a doplňky této smlouvy mohu být prováděny pouze formou písemných 

očíslovaných dodatků, odsouhlasených oběma Smluvními stranami. 

 

2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu, každá Smluvní strana 

obdrží jeden výtisk. 

 

3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném 

„Přehled smluv uzavřených Městskou částí Praha-Kunratice“ vedeném MČ, který 

obsahuje údaje o Smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselné označení Smlouvy 

a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že Smlouva může být bez 

jakéhokoli omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách MČ na síti Internet 

(www.praha-kunratice.cz), a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany 

prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství 

ve smyslu ustanovení § 504 a 2985 občanského zákoníku. A udělují svolení k jejich užití 

a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

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

a účinném znění. Zaslání Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv zajistí MČ neprodleně po podpisu Smlouvy. MČ se současně zavazuje 

http://www.praha-kunratice.cz/
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informovat Divadlo v parku o provedení registrace tak, že mu zašle kopii potvrzení 

správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám 

potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové 

schránky Divadla v parku. V případě, že tak neučiní do 10 pracovních dnů od uzavření 

Smlouvy, je oprávněno Smlouvu zaslat správci registru smluv Divadlo v parku a o této 

skutečnosti informovat MČ. 

 

5. Smluvní strany prohlašují, že si text Smlouvy přečetly, s jejím obsahem souhlasí 

a na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců. 

 

6. Součástí Smlouvy je její příloha: Nabídka na realizaci zdravotní části Projektu 

 

 

 

 

V Praze, dne …………….                                                           V Praze dne …………….. 

 

 

 

 

 

………………………….                                                             ..………………………… 

    MČ Praha - Kunratice                                                  Divadlo v parku 
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NABÍDKA NA ZAJIŠTĚNÍ ZDRAVOTNÍ ČÁSTI V RÁMCI PROJEKTU DNY 

ZDRAVÍ V KUNRATICÍCH 2018 

 

 

Městská část Praha – Kunratice 

K Libuši 7, 148 23  Praha 4  

 

 

V Praze dne 21. 1. 2018 

 

 

Na základě Vaší poptávky ze dne 9. 1. 2018 ve věci zajištění zdravotní části v rámci projektu 

Dny zdraví v Kunraticích v květnu a září 2018 Vám zasíláme následující cenovou nabídku: 

 

Květen 2018  

43 900 Kč 

Státní zdravotní ústav (SZÚ) - Centrum podpory veřejného 

zdraví 

1. Prevence úrazů hravě, program Dej si pozor na Zlobíka 

2. Emil a Cigaretka Retka nejsou kamarádi, aneb prevence 

kouření hravě. 

Zábavnou formou (scénky, soutěže, tematická divadelní vystoupení) 

se dozvědí inspirativní informace o tom, jak zdravě jíst, pít, a jak 

zajímavě trávit volný čas. Představení se odehrávají v krytém 

zázemí s kapacitou 350 míst. 

 

Rozpočet: 
1. Kryté zázemí o kapacitě 350 míst = 27 800 Kč 

2. Lavice k sezení – 60 lavic = 4 200 Kč 

3. Podium 6 x 4m = 7 500 Kč 

4. Ozvučení a porty pro přednášející = 4 400 Kč 

 

17 160 Kč 

 

Měření hladin cholesterolu, cukru, saturace 

 

Rozpočet:    

1. Zajištění vyšetření a vyšetřovacího materiálu (BenecheckTotal 

cholesterol, rukavice, buničina, jehly apod.) = 11 090 Kč 

 

Zázemí pro vyšetřování: 

1.  2 x stan 6x3 m nůžkový = 4 400 Kč 

2.  9 x stůl = 900 Kč 

3.  11 x lavice = 770 Kč 

 

6 070 Kč 

 

• Prevence kožního melanomu 

 

Rozpočet: 

1.   2 x stan 6x3m nůžkový = 4 400 Kč 
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2.   9 x stůl = 900 Kč 

3.  11 x lavice = 770 Kč 

 

32 400 Kč 

Kurz „Neodkladná první pomoc a resuscitace“ 

 

Rozpočet: 
1.  RLP - 1x sanitka, 1x lékař, 1x zdravotník = 18 400 Kč / den 

2.  2 x lektor kurzu: 10:00 – 18:00, 600 Kč/hod = 9 600 Kč 

3.  2 x stan 6 x 3m  =  4 400 Kč 

 

14 200 Kč 

Kurz „Akutní stavy a první pomoc dětem“ 

 

Rozpočet: 
1.  2 x lektor – 10:00 – 18:00, 600 Kč/hod = 9 800 Kč 

2.  2 x stan 6x3m = 4 400 Kč 

 

18 000 Kč 

Kurz „Záchrana tonoucího“ 

 

Rozpočet: 

1.  2 x lektor: 10:00 – 18:00, 600 Kč/hod = 9 600 Kč 

2.  2 x figurant: 09:00 – 19:00, 200 Kč/hod = 4 000 Kč 

3.  2x stan 6x3m = 4 400 Kč 

 

 

10 270 Kč 

Výživové poradenství  
 

Rozpočet: 

1.  1 x lektor: 10:00 – 17:00, 600 Kč/hod = 4 200 Kč 

2.  2 x stan nůžkový 6x3m = 4 400 Kč 

3.  9 x stůl = 900 Kč 

4.  11 x lavice = 760 Kč 

 

4 000 Kč Koordinátor projektu 

Září 2018  

43 900  Kč Státní zdravotní ústav (SZÚ) - Centrum podpory veřejného 

zdraví 

1. Prevence kouření hravě 

2. Zdravý zoubek 

Zábavnou formou (scénky, soutěže, tematická divadelní vystoupení) 

se dozvědí inspirativní informace o tom, jak zdravě jíst, pít, a jak 

zajímavě trávit volný čas. Představení se odehrávají v krytém 

zázemí s kapacitou 350 míst. 

 

Rozpočet: 
1. Kryté zázemí o kapacitě 350 míst = 27 800 Kč 

2. Lavice k sezení – 60 lavic = 4 200 Kč 

3. Podium 6 x 4m = 7 500 Kč 

4. Ozvučení a porty pro přednášející = 4 400 Kč 
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14 570 Kč IK + EM 

Prevence kardiovaskulárních onemocnění – měření EKG, měření 

hladin cholesterolu 

 

Rozpočet::    

1. Zajištění vyšetřovacího materiálu (BenecheckTotal cholesterol, 

rukavice, buničina, jehly apod.) = 8 500 Kč 

 

2. Zázemí pro vyšetřování: 

1.  2 x stan 6x3 m nůžkový = 4 400 Kč 

2.  9 x stůl = 900 Kč 

3.  11 x lavice = 770 Kč 

 

26 840 Kč Kurz „Neodkladná první pomoc a resuscitace“ 

 

Rozpočet: 
1.  RLP - 1x sanitka, 1x lékař, 1x zdravotník = 17 200 Kč / den 

2.  1 x lektor kurzu: 10:00 – 16:30, 600 Kč/hod = 5 240 Kč 

3.  2 x stan 6 x 3m  =  4 400 Kč 

 

35 020 Kč Státní zdravotní ústav (SZÚ) - Centrum podpory veřejného 

zdraví - „Parky v pohybu“ – pohybové aktivity, 8 sportovních 

stanovišť  

 

Rozpočet: 

Zázemí pro stanoviště: 

1.  8 x stan 3x3 m nůžkový – stanoviště =9 050 Kč 

2.  3 x stan 3x3m nůžkový (start,cíl, šatna)  = 3 600 Kč 

3.  11 x lavice = 770 Kč 

4.  18 x asistent, 9:00 – 17:00, 150 Kč/hod  = 21 600 Kč   

 

9 000 Kč Kurz „Kurzy první pomoci řidičů“ 

 

Rozpočet: 

1.  1 x lektor: 9:00 – 17:00  , 600 Kč/hod = 4 800 Kč 

2.  2 x figurant: 9:00 – 17:30, 200 Kč/hod = 4 200 Kč 

 

8 670 Kč Výživové poradenství  
 

Rozpočet: 

1.  1 x lektor: 9:00 – 17:00 , 600 Kč/hod = 4 800 Kč 

2.  1x stan nůžkový 6x3m = 2 200 Kč 

3.  9 x stůl = 900 Kč 

4.  11 x lavice = 770 Kč 

4 000 Kč Koordinátor projektu 
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…………………………….. 

Jan Andelt 

 


