Mgr. Vítek Chadima, IČO 736 39 656
Umělecká agentura RAJCHA, Mánesova 556, 572 01 Polička
DIČ: CZ6211181823 (plátce DPH)

Smlouva č.

živnostenský list č.j. ŽÚ/95/F/L/607 vydaný MěÚ v Poličce 22.03.2005

a
Město Lysá nad Labem
Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem
Zastoupeno: Ing. Karlem Otavou – starosta
Vyřizuje:
IČ: 00239402, DIČ: CZ00239402
Bank. spojení:č.ú.: …...................................................

uzavírají
SMLOUVA O UMĚLECKÉM VÝKONU
Č.2020-0387/ŠSK
Umělecká agentura RAJCHA se zavazuje zprostředkovat pořad

Vystoupení
(v rámci výstavy Podzimní zemědělec)

Výstaviště Lysá nad Labem, Masarykova 1727,
Lysá nad Labem
Kde: ……………………………………………………….
11. října 2020 (neděle)
Datum: ……………………………………………………..
14.00 – 15.00 hodin
Čas: …………………………………………………………

Technické požadavky:
- na jevišti vyšší kancelářská židle na kolečkách – NUTNÉ, dále stolek a 2x minerální voda
- 2 kvalitní mikrofony na zpěv
- odposlech na jevišti
- CD přehrávač + USB Flash disk, kvalitní ozvučení s efekty odpovídající velikosti prostoru
- nutná přítomnost zvukaře (obsluhy ozvučení)
- šatna pro účinkující (1 žena a 1 muž) v těsné blízkosti jeviště
- možnost parkování jednoho osobního automobilu v těsné blízkosti jeviště
Cena pořadu: 61.163,-- Kč (cena konečná, včetně DPH a dopravy)
Způsob platby:
- fakturou (splatnost faktury 14 dnů po uskutečnění pořadu)
Pořadatel uhradí příslušnou částku na základě faktury vystavené RAJCHA – umělecká agentura
dle splatnosti na účet u ČS č.ú.: 1211805399/0800. V případě pozdní úhrady účtujeme penále
0,5% za den.

Další dohodnuté podmínky:
1) Pořadatel zajistí potřebnou přípravu pro realizaci představení a přítomnost jevištních techniků.
2) Odřekne-li pořadatel vystoupení bez závažných důvodů (nedostatečný počet prodaných
vstupenek není důvodem ke zrušení smlouvy) do týdne před konáním akce, je povinen agentuře
RAJCHA zaplatit 50% smluvní ceny. Odřekne-li vystoupení v posledních 7 dnech před konáním
pořadu, je povinen zaplatit celou smluvní cenu.
3) Dojde-li ke zrušení resp. nekonání představení v důsledků okolností, na něž žádná ze
smluvních stran nemá vliv (nemoc, úraz aj.) jsou strany povinny se vzájemně vyrozumět a
dohodou od smlouvy odstoupit bez nároků na náhradu.
4) Kdyby nastaly vážné překážky bránící uskutečnění sjednaného pořadu za strany agentury,
může agentura po dohodě s pořadatelem nahradit tento pořad jiným rovnocenným představením
nebo realizovat pořad v jiném termínu za stejných podmínek.
5) Pořadatel je povinen zaslat potvrzenou smlouvu (popř. její kopii) UA – RAJCHA nejpozději
do 7 dnů od jejího doručení.
6) Umožnit přípravu a zkoušku 1,5 hodinu před začátkem vystoupení.
7) Pořadatel zajistí …X… volné vstupenky pro zástupce UA – RAJCHA.
8) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném
„Smlouvy uzavřené městem“ vedeném městem Lysá nad Labem, který obsahuje údaje o
smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a datum jejího podpisu.
Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna
na oficiálních webových stránkách města Lysá nad Labem (www.mestolysa.cz), a to včetně
všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této
smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
9) Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran, účinnosti okamžikem zveřejnění
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. a je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jeden
obdrží příjemce a dva poskytovatel.
10) Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva bude zveřejněna v registru smluv v souladu se
zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění provede odpovědný
zaměstnanec Města Lysá nad Labem ve lhůtě 15 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní
stranou. Do 3 dnů pak protistranu informuje o splnění této povinnosti a o případných změnách a
opravách provedených v registru smluv.

11) Kontaktní osoba:
12) O uzavření smlouvy o uměleckém výkonu rozhodla rada města Lysá nad Labem usnesením č. 482
ze dne 26.8.2020.

……………………………….…….
agentura RAJCHA

………....………………………….
pořadatel

V Poličce dne 01.09.2020

V Lysé nad Labem dne 8.9.2020

________________________________________________________________________
Umělecká agentura RAJCHA, Mgr. Vítek Chadima, Mánesova 556, 572 01 Polička
Tel: 731 725 427, 731 725 473, e-mail: chadima@rajcha.cz
www.rajcha.cz

