Příloha č. 9 zápisu z 27/VIII. RMČ
Smlouva o zajištění veřejné hudební produkce
uzavřená dle § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění
pozdějších předpisů mezi
I. SMLUVNÍ STRANY
Statutární město Brno, Městská část Brno-Tuřany
Se sídlem:
Tuřanské náměstí 84/1, 620 00 Brno
IČ:
44992785/22
DIČ:
CZ44992785
Zastoupen:
Radomírem Vondrou, starostou městské části Brno-Tuřany
Tel:
545 128 221
E-mail:
starosta@turany.cz
Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:
16622621/0100
(dále jen „Objednatel“)
a
…, pověřený jednatel souboru Progres 2
Rodné číslo:
Adresa:
Tel.:
Email:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Dodavatel není plátce DPH
(dále jen „Dodavatel“)
uzavírají smlouvu o zajištění hudební produkce „koncert PROGRES 2“, (koncert vytvořený
ukázkami ze všech pořadů hudebního souboru PROGRES 2 od roku 1980 dodnes)
(dále jen „smlouva“)
II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.
Objednatel a dodavatel uzavírají podle § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb.,
autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o zajištění veřejné hudební
produkce na akci „koncert PROGRES 2“.
III. PŘEDMĚT SMLOUVY
1.
Dodavatel se zavazuje zajistit v souladu a v rozsahu dohodnutém v této smlouvě
veřejný hudební program „koncert PROGRES 2“ na akci objednatele na nádvoří radnice
v Brně-Tuřanech, Tuřanské náměstí 1, 620 00 (dále jen „vystoupení“). Program bude zajištěn
5 vystupujícími umělci (dále jen „Interpreti“).

2.
Vystoupení interpretů se uskuteční v časovém rozmezí cca od 19:30 do 21:30 hodin
dne 29. 5. 2020 – přesný čas vystoupení bude upřesněn do 15. 05. 2020, délka vystoupení cca
120 min., zvuková zkouška před vystoupením max. od 18:00.
3.
Objednatel se zavazuje za provedení hudební produkce uhradit dodavateli odměnu dle
čl. VI. této smlouvy.
IV. VYSTOUPENÍ INTERPRETŮ
1.
Veřejná hudební produkce Interpretů se uskuteční v časovém rozsahu dle čl. III. 2 této
smlouvy. V rámci vystoupení budou interpretovány skladby podle výběru dodavatele
a Interpretů, a to z repertoárového listu dle čl. VIII odst. 4 této smlouvy.
2.
Dodavatel je povinen zajistit, aby se Interpreti dostavili se na místo účinkování včas,
aby byli schopni zahájit své vystoupení ve sjednanou dobu. Dodavatel odpovídá za to, že
Interpreti vystoupení provedou s náležitou odbornou péčí, svědomitě a v celém sjednaném
rozsahu.
3.
Objednatel je povinen zabezpečit zákonem požadovaná povolení veřejné hudební
produkce včetně úhrady všech poplatků včetně OSA, zabezpečit dodržování hygienických,
bezpečnostních a požárních předpisů v místě konání vystoupení.

1.

V. TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ
Interpreti použijí při vystoupení vlastní hudební nástroje a nástrojové aparatury.

VI. ODMĚNA ZA VYSTOUPENÍ
1.
Smluvní strany se dohodly na odměně dodavateli za zajištění vystoupení a plnění dle
této smlouvy ve výši: 35.000,- Kč (slovy třicetpěttisíc korun českých).
2.
Objednatel je povinen uhradit cenu sjednanou v odst. 1 tohoto článku převodem na
účet dodavatele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to na základě faktury vystavené
dodavatelem po uskutečnění vystoupení. Splatnost faktury je 14 dnů od jejího doručení
objednateli. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené v § 29
zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel je
oprávněn vrátit dodavateli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či
neúplné údaje. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti
začne plynout ode dne doručení opravené faktury objednateli. Dodavatel není plátce DPH.
3.
V odměně sjednané v odst. 1 tohoto článku jsou zahrnuty veškeré náklady a nároky
dodavatele a Interpretů podle této smlouvy, s výjimkou dopravy Interpretů dle čl. VIII. odst. 3
této smlouvy.
4. Odměna je stanovena za vystoupení v dohodnutém trvání. V případě prodloužení akce se
objednatel a dodavatel mohou dohodnout na zvýšení celkové ceny. Přídavky vyžádané
publikem se nepovažují za prodloužení produkce.
VII. AUTORSKÁ PRÁVA
1.
Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn k uzavření této Smlouvy v uvedeném rozsahu a
formě. Dodavatel dále prohlašuje, že Interpreti mají právo ve smyslu předmětu smlouvy
veřejně provozovat autorská díla, která budou interpreti v rámci vystoupení interpretována.

VIII. OSTATNÍ PRÁVA A POVINNOSTI
1.
Objednatel se zavazuje na své náklady zajistit, aby místo pro vystoupení Interpretů
včetně případné zkoušky odpovídalo bezpečnostním a hygienickým předpisům. Dále je
objednatel povinen zajistit:
- uzamykatelnou šatnu oddělenou od diváků, a možnost WC pouze pro účinkující.
2.
Objednatel se zavazuje sdělit dodavateli kontakt na odpovědného zvukaře minimálně
14 dní před konáním vystoupení.
3.
Doprava souboru včetně nástrojů a nástrojové aparatury bude provedena externím
dopravcem, který bude fakturovat samostatně mimo rámec této smlouvy. Doprava bude
zajištěna mikrobusem Ford. Objednatel zajistí možnost vjezdu k podiu před a po vystoupení a
možnost parkování mimo areál během vystoupení. Cena v Brně je do 1500,- Kč.
4.
Objednatel se zavazuje k řádnému ohlášení pořádané akce a uhrazení autorských i
jiných poplatků v předepsané výši. Za tímto účelem je dodavatel povinen doručit objednateli
repertoárový list nejpozději 30 dnů před vystoupením. Nedodržení této povinnosti je
považováno za závažné porušení smlouvy.
5.
Pokud bude vystoupení znemožněno v důsledku nepředvídatelné nebo neodvratitelné
události nezávislé na vůli smluvních stran, např. přírodní katastrofa, epidemie, úřední zákaz
apod., mají obě smluvní strany právo od této smlouvy odstoupit
6.
Neuskuteční-li se vystoupení zaviněním dodavatele nebo Interpretů, je povinen
dodavatel uhradit objednateli vzniklou škodu a smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč
7. V případě neuskutečnění vystoupení zaviněním objednatele, uhradí objednatel dodavateli
stornopoplatek ve výši:
 1 až 30 dní před konáním akce 50% z celkové ceny
8.
V případě, že vystoupení Interpretů nebude splňovat požadavky stanovené touto
smlouvou, je dodavatel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.
9.
Dodavatel uzavírá tuto smlouvu vlastním jménem a potvrzuje, že je oprávněn
zastupovat Interprety ve smyslu této smlouvy, je oprávněn zavazovat je k povinnostem a
udělovat jménem Interpretů všechny souhlasy, uvedené v této smlouvě.

1.
-

IX. UKONČENÍ SMLOUVY
Tuto smlouvu lze ukončit následujícími způsoby:
dohodou smluvních stran
odstoupením z důvodu závažného porušení povinností druhé smluvní strany
a z důvodů dohodnutých v této smlouvě.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami.
2.
Změny smlouvy mohou být provedeny pouze po dohodě smluvních stran písemně,
postupně číslovanými dodatky, podepsanými zástupci obou smluvních stran.

3.
Právní vztahy mezi účastníky se řídí obecně závaznými právními předpisy. V případě
sporu se smluvní strany pokusí řešit věc smírnou cestou.
4.
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá
smluvní strana obdrží po jednom.
5.
Strany této smlouvy prohlašují, že obsah této Smlouvy vyjadřuje jejich vážnou
a svobodnou vůli, což potvrzují vlastnoručními podpisy.
6.
Objednatel a dodavatel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly
svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé
strany a nepoužijí tyto informace ani pro jiné účely, než pro plnění této smlouvy. Zhotovitel
bere na vědomí, že při poskytování informace, která se týká používání veřejných prostředků
souvisejících s touto smlouvou, se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu a příjemci
těchto prostředků za porušení obchodního tajemství (§ 9 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).
DOLOŽKA
dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Tato smlouva byla schválena na základě usnesení Rady městské části Brno-Tuřany z 27/VIII.
schůze konané dne 21. 10. 2019.
V Brně dne
Za objednatele:

______________________
Radomír Vondra
starosta MČ Brno - Tuřany

V Brně dne
Za Dodavatele:

______________________
pověřený jednatel souboru Progres 2

