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Qctiaiıizaca; 
Sídlo: 

ICO: 
Zodpovědný zastupce: 
Kontaktní osoba: 
mobilní tel: 
korespondencni adresa 
(liší-ii se od fakturační): 

na jedné straně, a 

Skupina: 

zastoupena: 
sídlo: 

ICO: 

il) 

Město Lysá nad Labem 
Husovo náměstí 23 
289 22 Lysá nad Labem 
00239402 
Ing. Karel Otava 
Iveta Votavová

0 

STO ZVÍŘAT 
Slmonem Kotkeııı 

č.s. 2022-ooaaršsk 

DIC: 

e-mail: 

v żabokřiku a41, 19-:J ız Praha 9 - vinor 
865 B1 988 DIČ: CZ7805170423 

Z.Lı č.j.: 11,i'005í./ZOi'Va, vydán Zivn. odborem Městské částí Praha 19 
Ba““°ˇ“f ==P°i@“f 
ktery je podle Svého prohlášení oprávnëníaj uzavřít tuto smlouvu. 

na straně druhé 
uzavírají 

1. PŘEDMĚT sNıi.oUvY 
1 Za podmínek v této smlouvě uvedenych se účinkující zavazují vystoupit se svym hudebním programem v rámci programu koncert, organızovanem pořadatelem 
2 Datum vystoupení: 
3 Místo vyst. - město: 
4 Místo vystoupeni: 
5 název akce: 
5 časovy harmonogram: 

2. ziıvızıtv ùćııiııtuıicìflo 

SMLOUVU O VYSTDUPENÍ 

CZ00239402 

28.5.2022 den: sobota 
Lysá nad Labem 
Letni kino- Zámecký park adresa; Zàmaniq; park viazri z ui Ka skate 
Lysá žije typ akce: festival 

příjezd kapely: 
zvuková zkouška: 21:30 - 22:15 
otevření salu: 
začátek vystoupeni: 
konec vystoupeni: 

1 Učinkující se zavazuje dodržet časovy harmonogram. 
2 účinkující se zavazuje vystoupit S programem v délce 50 I'flìľ!i-lt 

3 Účínkující se zavazuje uskutečnit svůj program svědomitě a ve standardní kvalitě. 
4 účinkující se zavazuje dodat k propagaci koncertu 0 K5 Dlñkàłü- 
5 Účinkující se zavazuje převzít odpovědnost za případné hmotné škody způsobené při jeho vystoupení vinou účinkujıciho na nastrojove aparatura a zarizeni 

zajištènych pořadatelem.

4 
- Podìum - minimální rozměry: 8 (šířka) it 6 (hloubka) )‹ 1 (vyska) m. V případě venkovní akce - zastřešené podium Iüxiš m, střecha ve vyšce min 4 m (v 

5 V případě samostatného koncertu nebude před kapelou S2 vystupovat žádná PREDKAPELA. 
Pořadatel zajistí 2 osoby k wkladani rıastrojtl při příjezdu kapely a totéž po skončení koncertu 
Pořadaoel zajistí dve pohodlné, uzamykatelne a vytopene šatny. Satny musi mit k dispozici vlastni WC (Un. oddelene od divakü) 

í'

8
9 

10 
11 Pořadatel se zavazuje zajistit, aby bez předchozího souhlasu nebyl pořizován zvukovy ani obrazovy záznam vy'stoupeni 
12 Pořadatel umožní prodej CD a dalšího merchandíse kapely. 
13 Pořadatel se zavazuje poskytnout bezplatny vstup do prostoru vystoupení osobám doprovázejícím účínkujícího, jejichž počet však nesmi překročit počet člen

2 

3 v' případě neuskutečnění se vystoupení zavíněním úćinkujícího z důvodu jiného, než ktery je uveden v bodu 4 2 je učınkujici povinen uhradit pořadateli jeho 

3. zi'wi\zı‹Y POŘAMTELE 
1 Pořadatel se zavazuje uhradit účinkujicímu honorář ve výši: 70' 000 KČ (+ 15% DPH) 
2 Honorář bude uhrazen bankovním převodem na základě vystavené faktury' nejpozději do ? dní od uskutečnění vystoupeni 
3 Pořadatel zajistí veškeré podmínky pro zajištění bezpečností a ochrany zdraví účinkujících v souladu s obecně zavazriymı pravnimı předpisy Pořadatel zajistí 

teplotu na jevišti min. 18°C. 
Pořadatei zajistí technické zajištění akce 

žádném případě lešení S podlážkamij 
ˇ Ozvučení -+ osvětlení - viz. Stage plan 

5 Pořadatel se zavazuje zajistit pořadatelskou službu. 

Před začátkem vystoupeni pořadatel do šatny zajistí: 
10× neperlivou vodu (1,5 I), 2! Coca Cola, obložené mísy {sa|áı'Iı,syr) S pečlvem pro 12 osob, kávu, čaj) 
Pořadanel je povinen vypořádat závazky s OSA. 

skupiny (účinkujícího). 

4. iiıeitoiızíiiii A oDŘsi‹iiiuTí vvsrouveui 
1 Neumožní-li pořadatel v důsledku neodvratitelné události ležící mimo smluvní strany (přírodní katastrofa, epidemie, valecny konflikt, uredni zakaz, ) 

účinkujícimu provést Své vystoupeni v souladu s touto smlouvou. zaniká účinkujicímu v plné vyši právo na dohodnutou odmenu 
vznikne-li na zaklade neodvratıtelne udalosti (vazne onemocneni, uraz, umrT.i,...j překazka na strane ucınkujıcıho (vazne onemocnenı. uraz, umrti, J, ktera mu 
neumožní v souladu s touto smlouvou provést své vystoupení, zaniká účănkujicímu v plné vyši právo na dohodnutou odmenu a pořadatel neni opravnen po 
účinkujícím požadovat náhradu škody v důsledku toho vzniklé. Vyše uvedené platí pouze ovšem za podmínky, že učinkujici bez prodlení pořadatele o takove 
události písemně vyrozunıël. Taková událost musí být vždy řádně doložena. Pokud tak účinkující neučiní, je pnradatel po něm opravnen požadovat nahradu 

21:00 

0:00 
22:15 
23:15 

škody takto mu vzniklé a to až do vyše v této smlouvě dojednaného horıoráře. 

náhrady 5 neuskutečnenim akce vzniklé.
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4 Poradatel mU2E Oľlštouoıt oo smltzfluvy D82 Uüanı důvodu ncjpozdejı 5U onı pred Wstoupenım. .irıısi-II poradatcı \.f\,*5t0u|:Ien| 2 łlneno důvodu nezl' JE uveden 
v bodě' 4.1, Jr“. povıncn vy,-Slatıt út nl<Lı]icimu ;š(ì°ø“'n Z celkové časti-ty honoráře oznámí-li tuto Skutečnost ı“-ojpozdčji 14 dní před datem vystouoenl, ìi(]°.›'n mnámí-I 
rušení v`v`stou|:›enı` nejpozdëjı 48 Hodin Dřed v“,‹StoL.Denim. Oznàmí-li pořadate! LLıčin'n<zıjı'cı'mı.ı zrušení akce méně než 48 hodın před vystouoenım, _ıe oovìnen 

vvolatitno=1orářLLıčınl<ujı'tÍmuv plno výši. 

5. O uzavřuı-ıí snıłouw O vystoupení rozhodla rada města usneserıřm š.l22 ze dnız“1.3.2U22. 

5. zÄvÉRč(':Nı'\ USTANOMIENÍ 
1 Tuto Smlouvu a jcjă podmínky lze měnit Dome dohodou olııou stran v pisemnć formě. 
2 Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou oxomplářim, Z nıcnř jeden ol3držÍúČiI1|<Lı]iCI'ř1]Hden pořadatel. 
3 Tato smlouva r'ab\Ĺ'\.'á platnostı a =JČ'ınnoSti okarnžikenı podpisu smluvnicn stran. Smlouva nepodléhá çovınnosti u\z“L=ře}'1ën“š v regisrfu smluv dle § 3 odfit 2 oısm 

I) zákona Č. 34ű,“'2[]L5 Sb. 

V Pˇ‹37E! dne“ H5.3.2022 
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