Příloha č. 4 Zápisu z 80/VIII. Schůze Rady MČ Brno-Tuřany

21-00-19
SMLOUVA O VYTVOŘENÍ UMĚLECKÉHO VÝKONU
Smluvní strany
Statutární město Brno, městská část Brno-Tuřany
Se sídlem:
Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno
IČ:
449 92 785/22
DIČ:
CZ44992785
Zastoupen:
Radomírem Vondrou, starostou městské části Brno-Tuřany
Bankové spojení:
Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:
16622621/0100
(dále jen „objednatel“)
a
Big Band MDK Sokolov, z.s.
Se sídlem:
Jelínkova 1879/10, 356 01 Sokolov
IČ:
228 37 531
DIČ:
CZ22837531
Jednající:
Miroslavem Šoltészem, předsedou
(dále jen „umělec“)
uzavírají tuto smlouvu:

I. Předmět smlouvy
Umělec se na základě této smlouvy zavazuje provést umělecký výkon - vystoupení na akci “XXIX.
Společenský ples“ pořádané objednatelem dne 28. 1. 2022. Objednatel se v souladu s touto
smlouvou zavazuje umělci zaplatit níže sjednanou odměnu.

Místo konáni akce:
Datum:
Požadovaní příjezd:
Čas vystoupení:
Kontaktní osoba na místě:

II. Doba a místo umělecké činnosti
sportovní hala Tuřany, Měšťanská 23, 620 00 Brno
28. 1. 2022
cca 20:00 hod.
20:15 – 23:45
Radomír Vondra

III. Odměna
1. Za provedení uměleckého výkonu přísluší umělci odměna ve výši 63.000,- Kč bez DPH
(umělec není plátcem DPH), v odměně je zahrnuto dopravné.

2. Odměna bude vyplacena v hotovosti na místě na základě faktury vystavené umělcem.
IV. Povinnosti a prohlášení umělce
1. Umělec je povinen zúčastnit se společenské akce dle této smlouvy tak, že se dostaví v určeném
termínu a určeném počtu členů orchestru na stanovené místo, kde provede výkon v rozsahu a
za podmínek stanovených touto smlouvou.
2. Zkouška bude provedena na místě samém. Určený počet členů orchestru je 16-18 osob.
3. Umělec a všichni členové orchestru jsou povinni dostavit se v takovém stavu, aby mohli podat
plnohodnotný výkon, a to po celou dobu společenské akce, a je povinen řídit se pokyny všech
pověřených osob.
4. Při realizaci této akce jsou umělec a všichni členové orchestru povinni vystupovat ve večerním
společenském oděvu.
5. Umělec tímto prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy nemá jiné smluvní či mimosmluvní
závazky, které by mu bránily v řádném a včasném provedení uměleckému výkonu podle této
smlouvy. Umělec zároveň zaručuje, že po podpisu této smlouvy nepřevezme žádný takový
závazek, který by mohl ohrozit nebo znemožnit provedení uměleckého výkonu podle této
smlouvy.
6. Umělec se zavazuje vytvořit a provést umělecký výkon podle této smlouvy s využitím svých
nejlepších schopností a znalostí, na základě důkladné přípravy v odpovídající dobré duševní a
fyzické kondici.
7. Umělec se dále zavazuje zařídit účast na plese hudebníka pana Dalibora Gondíka. V případě,
že jeho účast nezajistí, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, která bude
započtena na odměnu dle čl. III této smlouvy. Nárok na smluvní pokutu nevznikne, pokud
umělec doloží nepředvídatelné a neodvratitelné události na straně pana Dalibora Gondíka
(vážené onemocnění či úmrtí, úraz, úmrtí v rodině apod.).
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V. Povinnosti objednatele
Objednatel se zavazuje zaplatit umělci řádně a včas podle čl. III. odměnu.
Objednatel se zavazuje zajistit vhodné prostředí pro vytvoření uměleckého výkonu umělce po
stránce společenské, technické, bezpečnostní a hygienické.
Objednatel se zavazuje zajistit umělci odpovídající zázemí – šatnu pro 16-18 osob
a odpovídající občerstvení ve stejném rozsahu.
Objednatel se zavazuje zajistit umělci v dochozí vzdálenosti parkovací místo pro autobus,
případně 5 osobních automobilů.
Objednatel se zavazuje zajistit možnost zvukové zkoušky před zahájením akce.
Objednatel je povinen nahlásit konání akce OSA a uhradit příslušné poplatky.

VI. Užití výkonu
Umělec tímto dává zadavateli výslovný souhlas k užití svých výkonů v souladu s ustanovením
§ 12 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona (dále jen „autorský zákon“), jak pro
reklamu a propagaci, tak i pro komerční využití. Umělec rovněž souhlasí, aby zadavatel
uzavřel za tímto účelem smlouvy se třetími osobami.
Dále umělec souhlasí, aby při užití jeho výkonů a v souvislosti s nimi bylo užíváno jeho jména
příp. fotografií.
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VII. Sankční ujednání
Neuskuteční-li se vystoupení v důsledku jakýchkoli důvodů na straně umělce, s výjimkou
vyšší moci, je umělec povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 63.000,- Kč.
Neuskuteční-li se vystoupení z důsledku jakékoli důvodů na straně objednatele je objednatel
povinen uhradit umělci veškeré škody tímto vzniklé.
Zruší-li objednatel umělcovo vystoupení později než 30 dní před vystoupením, je povinen
uhradit umělci 50 % částky honoráře.
Neuskuteční-li se vystoupení v důsledku vyšší moci nebo nevystoupí-li umělec v důsledku
vyšší moci, nepřísluší žádné ze stran náhrada škody ani smluvní pokuta a umělec nemá nárok
na zaplacení odměny. Za vyšší moc ze zejména považuje situace, kdy bude vystoupení
znemožněno v důsledku nepředvídatelné nebo neodvratitelné události, ležící mimo smluvní
strany, například přírodní katastrofa, epidemie, úřední zákaz, apod. Konání vystoupení je
považováno za znemožněné dle předchozí věty, pokud nebude možné pořádat kulturní akce
ve vnitřním prostoru za přítomnosti nejméně 500 osob.

VII. Závěrečná ustanovení
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu.
V záležitostech touto smlouvou neupravených se vztahy ze smlouvy vzniklé řídi autorským
zákonem a občanským zákoníkem.
Smlouva může být doplňována a měněna pouze písemně se souhlasem obou smluvních stran.
Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každé straně náleží po jednom.

Doložka
ve smyslu § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
Tato smlouva byla schválena na základě usnesení Rady městské části Brno-Tuřany z 80/VIII.
schůze konané dne 25. 10. 2021.

V Brně dne

V Sokolově dne

……………………………....................
Radomír Vondra

……………………………………...
Miroslav Šoltész

