Město Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Štefánikova 1163, IČ: 00298077,
zastoupené starostou ing. Josefem Jalůvkou
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., Praha, pobočka Kopřivnice,
Číslo účtu: 1767241349/0800
(dále jen „Objednatel“)
a
Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o. se sídlem V Kopřivnici, Záhumenní 1152
IČ: 60318988, DIČ: CZ60318988,
zastoupená ing. Janem Bittnerem, jednatelem společnosti,
zapsána v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Ostravě – oddíl C.,
vložka 11916
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., Praha, pobočka Kopřivnice,
Číslo účtu: 1767219379/0800
(dále jen „Zhotovitel)
uzavírají tuto

smlouvu o vytvoření díla
Část 1
Vytvoření díla
podle § 61 a násl. zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících
s právem autorským (autorský zákon)

Preambule
Zhotovitel je výrobcem a provozovatelem televizního programu KTK na základě
licence č.j.:Ru/258/02/2886 udělené Radou pro rozhlasové a televizní vysílání
(RRTV) dne 22.10. 2002.
Objednatel má zájem, aby v rámci vysílání, jež vyrábí a distribuuje zhotovitel, byly
zařazeny zprávy o dění v Kopřivnici a místních částech podle níže uvedených
podmínek (účel smlouvy).
I.Článek
Předmět smlouvy a předmět plnění
1) Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele na své náklady vyrábět
a prostřednictvím své distribuční sítě odbavovat zpravodajské segmenty, které budou
zařazeny do magazínu KTK (předmět plnění), jež zhotovitel připravuje a odbavuje
v rámci svého vlastního vysílání.
2) Zpravodajské segmenty budou zaměřeny na dění v Kopřivnici a místních částech
(Vlčovice, Mniší, Lubina) a svým obsahem na události, jež jsou pro občany
významné. Obsahově se budou týkat dění v místní samosprávě, informací o činnosti
odborů Městského úřadu v Kopřivnici, budou informovat o práci Rady města,

Zastupitelstva města a komisí města, příspěvkových organizací a sdělovat informace
o práci Městské policie. Dále pak informace z kultury, sportu a místních sportovních
klubů.
3) Zhotovitel bude provádět archivaci odvysílaných pořadů, jež jsou předmětem této
smlouvy, a umožní objednateli v rámci této smlouvy nahlížení do vzniklého archivu,
pouze však pro potřeby objednatele a pro nekomerční účely.
II.Článek
Rozsah a doba plnění
Zhotovitel bude zařazovat předmět plnění do Magazínu KTK pravidelně, a to
v celkové délce minimálně 900 sekund pro jeden Magazín KTK.
Magazín KTK obsahující předmět plnění bude zhotovitel odbavovat dle
platného vysílacího schématu. V průběhu jednoho kalendářního roku zajistí
zhotovitel přípravu a odbavení nejméně 40 premiér Magazínu KTK. Každé vydání
Magazínu KTK bude odbaveno mimo premiéru ještě v 7 reprízách dle vysílacího
schématu zhotovitele.
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s platností od 1. 7. 2012.
Výpovědní lhůta byla dohodnuta v délce 6 měsíců a začíná běžet následující den po
doručeni výpovědi.
III.Článek
Cena plnění
Smluvní strany se dohodly na ceně za plnění dle I.Článku části 1. této smlouvy
- Předmět smlouvy a předmět plnění, za každý kalendářní rok ve výši 360 000 Kč bez
DPH. Zhotovitel je oprávněn navyšovat cenu jednou ročně k 1. únoru a to nejvýše
o procento oficiálně stanovené výše inflace v rámci ČR, uveřejněné Českým
statistickým úřadem za předchozí rok. Platba v průběhu kalendářního roku bude
probíhat pravidelně, k poslednímu dni v měsíci, a to ve výši 1/12 výše uvedené
částky na základě faktury vystavené zhotovitelem.

IV.Článek
Ostatní ujednání
Objednatel je oprávněn vzájemně dohodnutým způsobem upozorňovat
zhotovitele na akce a události, jež jsou svým rozsahem a důležitostí významné pro
objednatele. Svobodným rozhodnutím zhotovitele je, zda takovouto nabídku bude
akceptovat a zařadí její zpracování do předmětu plnění.
Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné plnění této smlouvy existují překážky,
musí toto neprodleně oznámit písemně objednateli. Opomene-li toto oznámení, může
uplatnit jen ty okolnosti, které byly objednateli známy, včetně jejich účinku.
Nebude-li zhotovitel plnit své povinnosti vyplývající z I.Článku části 1. této
smlouvy – Předmět smlouvy a předmět plnění, je objednatel oprávněn požádat
zhotovitele písemnou formou o okamžité sjednání nápravy. Pokud i přes toto
upozornění nebude plnění této smlouvy v následujícím zpravodajském bloku řádně
pokračovat, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 9 000 Kč za
takto nesprávně zpracovaný Magazín KTK a přiměřenou slevu z ceny díla.

V případě, že by nastalo v průběhu platnosti této smlouvy opět porušení
povinností zhotovitele vyplývajících z I.Článku – Předmět smlouvy a předmět plnění,
je objednatel oprávněn postupovat ve věci sjednáni nápravy způsobem popsaným
v předešlém odstavci.
Objednatel se zavazuje uhradit smluvní úrok z prodlení ve výši 0,01% z dlužné
částky, za každý byť jen započatý den prodlení, po termínech splatnosti uvedených
v III. Článku – Cena plnění.
Dílo vytvořené na základě této Smlouvy může být použito pouze pro účely
vyplývající z této smlouvy (využití v televizním zpravodajství). K užití díla nad rámec
takového účelu je Objednatel oprávněn pouze na základě licenční smlouvy,
nevyplývá-li ze zákona jinak.
Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží
po dvou vyhotoveních.
Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými
oběma smluvními stranami.
Práva a povinnosti, vyplývající z této smlouvy, přecházejí na právní nástupce
obou smluvních stran.
Účastníci prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem pozorně přečetli, že
byla uzavřena podle jejich svobodné vůle, vážně a nikoli v tísni ani za nápadně
nevýhodných podmínek pro některou z nich.
Uzavření této smlouvy schválila Rada města Kopřivnice na své 39. schůzi dne
29.03.2012 usnesením č. 1313.

V Kopřivnici……………………..

V Kopřivnici……………………..

........……………………………..
Ing. Josef Jalůvka
starosta města

………..………………………….
Ing. Jan Bittner
jednatel

