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článek 3

Agentura

zajistí

Práva a povinnosti smluvních stran
hudební vystoupení výkonného umělce na odpovídající umělecké

úrovni.

Pro potřeby stěhování nástrojové aparatury před zahájením uměleckého výkonu na jeviště a zpět po skončení provedení
uměleckého výkonu do doprovodného vozidla a na pomoc při její instalaci a demontáži zajistí Objednatel spolupráci počtu
osob (pomocníků) uvedeném v odst. 2.3 této Smlouvy. Tyto osoby nesmi být pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek
po celou dobu konání akce.
Objednatel zajistí pro výkonné umělce šatnu f stan v blízkostí pódia - prostor, který musí být čistý, osvětlený a hlídaný.
Šatna bude vybavená zásuvkou 230 V, toaletou, věšákem. židlerni, stolem.
Objednatel odpovídá za dodržení hygienických, bezpečnostních a požárních předpisů v místě konání akce. Objednatel
odpovídá za škody na zdraví a na majetku, vzniklé výkonným umělcům či jejich doprovodným osobám v souvislosti
S prováděním uměleckého výkonu, pokud tyto nebyly prokazatelně Zaviněny výkonnými umělci či jejich doprovodnými
osobami, tj. pokud vzniknou v důsledku nedodržení předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví, při nedodržení technických
norem a obecně závazných předpisů ze strany Objednatele. Po celou dobu konání akce bude přítomna ze Strany Objednatele
Správce objektu - osoba znalá místních technických poměrů a poučená o elektroinstalaci.
Objednatel se zavazuje zajistit na své náklady zastřešené pódium pro vystoupeni a dále:
lehké občerstvení pro 15 osob - obložená mísa fsalám, sýr, zelenínaf, pečivo /celozrnné, bílé/, ovoce,
po vystoupení prosíme 15 teplých večeři do šatny, na festivalech možno ze stánků, dle dohody,
6 ks ručníků,
nápoje: neperlivá voda 20 ks Í 0,5 l, 8 ks 1,5 1, alkoholické pivo alespoň 25 ks, nealko pivo 4 ks, 1 ks 0,7 bílé víno,
ks 0,7 Červené víno, Coca Cola I Kofola 1,5 - 1 ks, káva, čaj
bezpečný prostor pro parkování v bezprostřední blízkosti místa vystoupení.
i
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Objednatel je povinen zajistit a dodržovat požadované technické a organizační podminky Speciﬁkované v odstavcích tohoto
článku a konzultovat je v době přípravy a realizace akce pouze S kompetentnimi osobami uvedených v odst. 2.3 této smlouvy.

článek 4

Odměna za zajištění a provedeni uměleckého výkonu

se dohodly na celkové odrnčně za Zajištění a provedeni uměleckého výkonu ve výší 90.000,-- Kč (slovy:
korun českých) + DPH v platné Sazbě. Celková částka bude uhrazena bezhotovostním převodem na účet
Agentury na základě faktury, Wstavené ze Strany Agentury. se splatností k 25. 5. 2022.

Smluvní strany
devadesát

tisíc

V odměně dle odst. 4.1

tohoto článku jsou zahrnuty veškeré náklady Agentury vynaložené pro splnění jejich povinností podle
smlouvy. vćemě honoráře za provedeni uměleckého vykonu xýkonnymi umělci. Náklady se pro účely této Smlouxy
rozumi zejména cestovní náklady a ostatni náklady, které Agentuře či \ýkonným umělcům vzniknou v souvislosti
S přípravou a zajišťováním provedeni uměleckého výkonu.
této

V případě, že Objednatel

poruši bod 3.2 této smlouvy. je Agentura oprávněna od této smlouvy odstoupit dle čl. 6.2 této
smlouvy: nebo je při uskutečnění vystoupení Agentura oprávněna vyfakturovat a Objednatel je povinen uhradit smluvní
sankcí ve výši 5000.- Kč (slovy: pět tisic korun českých). Splatných na základě faktury vystavené Agenturou. bezhotovostním
převodem. Splatnost faktııry je nejdéle 14 dni po termínu konání vystoupeni.

V případě prodlení se zaplacenim odměny dle bodu 4.1 tohoto článku je Objednatel povinen
pokutu ve výši 0,05% dlužné částky za každý den prodlení.

zaplatit

Agentuře smluvní

_,v

článek 5

Autorská práva a práva související s autorskými právy
Agentura prohlašuje, že provedením uměleckého výkonu výkonnými umělci nedojde k zásahu do autorských práv třetích
osob. V případě nepravdivosti tohoto prohlášení odpovídá Agentura za škodu, která by Objednateli nepravdivostí tohoto

prohlášení vznikla.
Objednatel není oprávněný umělecké výkony Výkonného umělce a jiných Výkonných umělců zaznamenat.
Objednatel se zavazuje požádat oprávněné ochranné organizace (OSA) o udělení svolení S užitím autorských děl, jeż budou
prováděna při uměleckém výkonu dle této smlouvy. Seznam skladeb předá Agentura Objednateli bez zbytečného odkladu,
nejpozději do 5 kalendářních dní po skončení vystoupení. Objednatel se zavazuje uhradit předepsané autorské honoráře a
poplatky, na které mají tyto ochranné organizace právní nárok.

článek 6

Doba platnosti smlouvy, ukončení smlouvy, a porušení smluvních

Tato smlouva se uzavírá na

dobu

určitou, a to

povinností

ode dne jejího podpisu oběma sınluvními stranami do splnění závazků V

ní

uvedených.

Smluvní strany se dohodly na tom. že Ob_iednatel je oprávněný tuto smlouvu zrušit zaplacením odstupného. V tomto případě
se tato smlouva zrušuje od doby svého uzavření, když Objednatel oznámí Agentuře, že tohoto práva využívá a určené
odstupné zaplatí. Odstupné představuje: v době více jak 30 dní před dnem konání koncertu sumu 50% Z finanční částky dle
článku 4 odst. 4.1 této smlouvy, a v době kratší jak 30 dní 90%.
Smluvní strany jsou oprávněny předčasně ukončit tuto smlouvu písemnou dohodou.

V případě,

že umělecký výkon nebude možné uskutečnit z důvodů na straně Objednatele (zejména. nikoli však pouze,
neuhrazení faktury ve splatnosti dle čl. 4.1 této smlouvy, nedodržení Technických podmínek dle přílohy Č. l k této Smlouvě,
a dalších ustanovení dle čl. 3 této sınlouvy), zaplatí Objednatel Agentuře sınluvní sankcí ve výší 100 °/0 (sto procent)
z odměny (dle článku 4.1 této smlouvy), a to do 14 dnů od sjednanćho dne, kdy umělecký výkon měl být proveden, na
základě faktury vystavené Agenturou.

Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit bez jakýchkoli nároků na ﬁnanční úhrady v případě, že konání
akce bude zabráněrıo vdůsledku nepředvídatelné nebo neodvratítelné události ležící mimo vliv smluvních stran, např.
v důsledku přírodní katastrofy. epidemie, úředního zákazu apod. nebo z důvodů nepředvídatelné nebo neodvratítelné
události, k níž dojde na straně výkonných umělců, jako jsou např. úraz, úmrtí v rodině, nemoc apod. Odstupující strana je
povinna shora uvedené skutečnosti druhé straně řádně doložit.
Ustanoveními
6.6..

této

smlouvy o smluvní sankcí není dotčeno právo na náhradu škody. Body smlouvy

nejsou předmětem

DPH.
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Závěrečná

4.3.. 4.4.. 6.2.. 6.5..
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V záležitostech touto smlouvou neupravených se vztahy smluvních stran řídí zák. Č.

89»"20l2 Sb., občanský zákoník, a Zák.
12 M2000 Sb., Autorský zákon, v platných Zněních, a ostatních příslušných všeobecně závazných právních předpisů. Tato
smlouva [včetně jejího výkladu, platnosti, plnění, následků jejího porušení a jejího ukončení) se řídí českým právem.
Pokud některé Z ustanovení této smlouvy je anebo se stane neplatným z důvodu rozporu se zákonem, Ostatní ustanovení
zůstávají nadále v platnosti a smluvní strany se bez zbytečného odkladu dohodnou na takové změně dotyčného ustanovení.
aby nová úprava byla co nejbližší úpravě původní. Pokud se v této smlouvě uvádí. že některé její nepodstatné ćásti budou
mezi smluvními stranami dohodnuté dodatečné po jejim uzavření (resp. tato smlouva umožnuje takoxý tj'/klad). Smluvní
strany prohlašují, že se před uzavřením této smlouvy dohodly na tom. že tato Skutečnost nemá vliv na platnost či účinnost
ostatních ustanovení této smlouvy. Žádná ze smluvních stran není oprávněná bez předchozího písemného souhlasu druhé
smluvní strany převést na třetí osobu anebo třetí osoby právo alnebo pohledávku (a to ani za účelem zajištění) vzniklou.
vyplývající anebo související s touto smlouvou (včetně náhrady škody a vydání bezdůvodného obohacení).
Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních S platností originálu. přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom

č.

z nich.

Tato smlouva je platná okamžikem podpisu všech smluvních stran a účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv dle
zákona č. 340ı'20l5 Sb. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím. aby tato smlouva byla uvedena v souladu se Zákonem
č. 340l20lS, o registru smluv, v Informačním systému registru smluv. Zveřejnění v tomto registru zajistí Město Lysá nad
Labem. 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. čiselném
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.I'nestolysa.cz), a to včetně všech
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