Městská část Praha – Kunratice

a
Divadlo v parku o.p.s.

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI

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 „objednavatel“)
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 „dodavatel“)
(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 Babí léto v pohybu (dále jen
„Projekt“), který proběhne dne 13. 9. 2020 v zámeckém parku v Kunraticích.
1.1 Dodavatel se na základě této smlouvy zavazuje zajistit pro objednatele organizaci
Projektu, včetně zajištění prostoru pro konání kulturní akce pro účastníky, části
propagace, účinkujících a technického vybavení, doprovodného programu a celkové
nezbytné organizace Projektu, a to takovým způsobem, aby byl zajištěn řádný průběh
Projektu na sjednaném místě, ve sjednaném termínu a rozsahu, a to dle specifikací v
Nabídce dodavatele, jež je nedílnou součástí této smlouvy.
1.2 Objednatel se zavazuje dodavateli poskytnout potřebnou součinnost a zaplatit dodavateli
odměnu dle této smlouvy.
1.3 Smlouva je uzavřena jako 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.
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II.
Práva a povinnosti dodavatele
2.1 Divadlo v parku se zavazuje, že zajistí pro MČ uspořádání kompletního programu:
 Koncert hudební skupiny Dixi – výběr hitů swingové a dixielandové hudby
 Koncert hudební skupiny BomBarďák – autorské skladby Jiřího Jelínka a Michala
Daleckého v provedení, které roztančí celý park
 Ivan Hlas Trio – legendární zpěvák představí své hity s virtuózními spoluhráči Olinem
Nejezchlebem a Norbim Kováczem
 Pavel Callta – osobitý zpěvák s nakažlivou energii a více než šedesáti miliony
shlédnutí na Youtube
 Lezecká stěna vysoká, 3v1
 Nafukovací atrakce XXL
 Celou akci komentuje zkušený moderátor Českého rozhlasu Luděk Hubáček
 Pořádání vědomostní soutěže formou kvízu, s osmi stanovišti,
která budou vhodně rozmístěna v krásném prostředí kunratického parku. Návštěvníci
dostanou soutěžní kartičky, na které píší odpovědi. V cíli této zábavné, a zároveň
naučné soutěže, si mohou své odpovědi zkontrolovat. Soutěžní kartičky jsou
očíslovány a jsou slosovatelné. Několikrát za den je bude moderátor losovat. Jako
cenu pro výherce je kniha „Kunratice v běhu času“, kterou poskytne objednavatel.
To vše v souladu s Nabídkou, která tvoří přílohu Smlouvy.
2.2 Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn k zajištění organizace Projektu a disponuje všemi
potřebnými povoleními, a to buď sám, nebo ve spolupráci se svými subdodavateli.
2.3 Dodavatel se zavazuje zejména:
a) na základě požadavků objednavatele zajistit organizaci, scénář, režii, přípravy
a realizaci Projektu, včetně kompletní technické podpory, sociálního hygienického
vybavení, zdravotnické a pořadatelské služby, úklidu po dobu trvání akce i po akci a
dalších činností, nezbytných pro bezproblémový průběh Projektu, a to dle programu
uvedeného v Nabídce, jež je nedílnou přílohou této smlouvy.
b) sjednaný program odvést kvalitně, na odpovídající úrovni a ve stanoveném
rozsahu s přihlédnutím k veškerým ujednáním této smlouvy a přiložené nabídky.
c) uhradit provozovací a autorské poplatky příslušným organizacím v souladu s platnou
legislativou.
d) zajistit pořadatelskou službu a zajisti konání Projektu takovým způsobem, aby nedošlo
k újmě na zdraví personálu nebo diváků či ke škodě na majetku třetích osob a dodržovat
předpisy vztahující se k BOZP a PO.
2.4 Dodavatel se zavazuje poskytnout výše uvedené služby s odbornou péčí, v obvyklé
kvalitě, dle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen
sledovat a chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho
pokyny.
2.5 Dodavatel se zavazuje po dobu konání zajistit v místě konání Projektu přítomnost
kontaktní osoby, která bude objednateli k dispozici pro řešení případných problémů,
vad a požadavků objednavatele, a to nejméně jednu hodinu před zahájením konání
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Projektu, po celou dobu jeho trvání a nejméně jednu hodinu po oficiálním ukončení
Projektu.
III.
Práva a povinnosti objednavatele
3.1 MČ se rozhodla v rámci dlouhodobé spolupráce s Divadlem v parku na Projektu
spolupracovat.
3.2 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.
3.3 MČ se zavazuje zaplatit na základě vystaveného daňového dokladu za služby uvedené
v této smlouvě Divadlu v parku částku ve výši 193.000,- Kč (slovy
stodevadesáttřitsícekorunčeských) za Projekt, který se koná dne 13. 9. 2020, to vše
v souladu s cenovou nabídkou, která tvoří přílohu Smlouvy, a to ve lhůtě splatnosti do
deseti pracovních dnů od vystavení účetního daňového dokladu.
IV.
Ostatní ujednání
4.1 Dodavatel je odpovědný za řádné a včasné plnění předmětu této smlouvy. V případě, že
plnění bude vadné, nebude poskytnuto včas nebo nebude v dohodnutém rozsahu, má
objednatel právo přiměřeně zkrátit výši odměny za poskytnuté služby, a to s ohledem
na závažnost a důsledky plnění vadného či neposkytnutého včas.
4.2 Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na dobu určitou, a to do dne, kdy skončí Projekt.
4.3 Odstoupí-li objednatel z jakéhokoliv důvodu od smlouvy bez zavinění dodavatele dříve
než 20 dnů před dnem konání kulturní akce, je povinen uhradit nejpozději ke dni
odstoupení dodavateli 50% celkové částky dle čl. V odst. 1 této smlouvy. Odstoupí-li
od smlouvy po stanovené době (tj. v době méně než 20 dnů před konáním Projektu)
je povinen uhradit nejpozději ke dni odstoupení dodavateli 100% částky odpovídající
odměně uvedené v čl. V odst. 1 této smlouvy.

V.
Závěrečná ustanovení
5.1 Změny a doplňky této smlouvy mohu být prováděny pouze formou písemných
očíslovaných dodatků, odsouhlasených oběma Smluvními stranami.
5.2 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu, každá Smluvní strana
obdrží jeden výtisk.
5.3 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
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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.
5.4 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.
5.5 Smluvní strany prohlašují, že si text Smlouvy přečetly, s jejím obsahem souhlasí
a na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.
5.6 Součástí Smlouvy je její příloha: Nabídka na realizaci programu Projektu.

V Praze dne …………….

V Praze dne ……………..

………………………….
MČ Praha - Kunratice

..…………………………
Divadlo v parku
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