Městská část Praha – Kunratice

a
Sunday production s.r.o.

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI

Městská část Praha-Kunratice
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
Sunday production s.r.o.
Valentova 1729/17
149 00 Praha 4
zastoupená Janem Andeltem, jednatelem
IČ: 07381794
DIČ: CZ07381794
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 300135
(dále jen „Společnost“)
(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 akci Kunratice v běhu času (dále jen
„Akce“), která proběhne paralelně s projektem Měsíce zdraví v Kunraticích a Babím létem
v pohybu dne 15. 9. 2018 v zámeckém parku v Kunraticích.
II.
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Společnost se zavazuje, že zajistí pro MČ služby v souladu s cenovou nabídkou, která je
přílohou této smlouvy.
2. MČ se zavazuje, že pro účel pořádání Akce poskytne v rámci spolupráce Společnosti
vhodné prostory (kunratický zámecký park) spolu s připojením k sítím a bude hradit
energie spotřebované během Akce.
3. MČ se zavazuje zaplatit na základě vystaveného daňového dokladu za spolupráci na Akci
Společnosti částku ve výši 99.740 Kč (slovy devadesátdevěttisícsedmsečtyřicetkorun
českých), to vše v souladu s cenovou nabídkou, která je přílohou této smlouvy, a to ve
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lhůtě splatnosti do pěti (5) pracovních dnů od vystavení účetního daňového dokladu.
Společnost se zavazuje vystavit účetní daňový doklad bez zbytečného odkladu po realizaci
Akce, přičemž DUZP bude uvedeno jako den konání Akce.
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
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 této smlouvy je její příloha: Cenová nabídka na realizaci akce Kunratice v běhu
času
V Praze, dne …………….

V Praze dne ……………..

………………………….
MČ Praha - Kunratice

..…………………………
Sunday production s.r.o.
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