PŘÍ KAZNÍ

S M LO UVA

uzavřená mezi účastníky
Městem Kopřivnice se sídlem v Kopřivnici, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
zastoupeným starostou města Ing. Miroslavem Kopečným
IČ
00298077
DIČ CZ00298077
jako příkazcem na straně jedné
a
Pavlem Fardou se sídlem Tolstého 2242/3, 741 01 Nový Jičín
IČ
49573543,
DIČ CZ7407135274
jako příkazníkem na straně druhé

kteří za použití ust. § 2430 a násl. občanského zákona uzavírají tuto

příkazní

s m l o u v u (dále jen „smlouva“)

I.
Předmět smlouvy
Pan Pavel Farda jako příkazník (dále jen příkazník) se touto smlouvou zavazuje vykonat pro
město Kopřivnici (dále jen jako příkazce) za sjednanou odměnu tuto činnost:
Zabezpečení konání 3. ročníku akce Kopřivnické dny techniky konaného ve dnech 5. až 7.
června 2015 na zkušebním polygonu Tatra Trucks, a. s. Zabezpečení akce zahrnuje:
Organizační a technické zabezpečení:
• aktivní vyhledávání a oslovení relevantních firem a institucí, které by mohly akci podpořit
• dojednání podmínek prezentace a zajištění reklamy všech zapojených partnerů (a to včetně
výroby, rozmístění a úklidu reklamních bannerů v prostoru akce)
• zajištění provozu a průběžná aktualizace internet. stránek www.koprivnickednytechniky.cz
• zajištění pořadatelské služby a ostrahy v nutném rozsahu již od čtvrtka 4. 6. (příprava
prezentace) až do neděle 7. 6., zajištění služeb profesionální bezpečnostní agentury, která se
bude na výkonu pořadatelské služby podílet ve dnech určených veřejnosti (6. a 7. 6.)
• zajištění koordinátora pro příjezd a rozmístění vystavovatelů
• výrobu, rozmístění a úklid navigačních a informačních tabulí v areálu a nejbližším okolí
• vyznačení způsobu parkování návštěvníků, zajištění koordinace a dozoru na parkovištích
• zajištění noční ostrahy akce se 2 psy (v noci z pátku na sobotu a ze soboty na neděli)
• zajištění občerstvení pro pořadatele a jeho distribuce na jednotlivá stanoviště
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• součinnost při zajištění provozu kyvadlové autobusové dopravy (zejména koordinace jízd
s ostrahou areálu Tatra Trucks), označení nástupních míst a příchodu k nim
• organizace a koordinace akce na místě, technická podpora, operativní řešení problémů
• zajištění zdravotnické služby, nahlášení konání akce složkám IZS
• zajištění možnosti pronájmu stanů pro vystavovatele
• zajištění párty stanu pro prezentaci města (IC Kopřivnice)
• zajištění prodeje občerstvení a možnosti zakoupení stravenek
• zajištění stanů s posezením pro konzumaci občerstvení
• zajištění doprovodných aktivit (atrakce pro děti, vrtulník, motokáry, čtyřkolky apod.)
• zajištění a úhrada vystoupení modelářů, vč. výdajů na cestu a ubytování
• zajištění mobilních toalet (včetně jedné bezbariérové)
• zajištění mobilních umýváren
• zajištění odpadkových košů a jejich průběžné vyprazdňování
• zajištění úklidu areálu po skončení akce
Zajištění propagace akce:
• grafické práce (plakát, banery, informační tabule, navigační tabule)
• tisk plakátů formátu A1 v počtu 1 800 kusů
• distribuce a zajištění výlepu plakátů mimo Kopřivnici v městech s výlepovou službou
(Český Těšín, Bílovec, Bohumín, Frenštát, Frýdek-Místek, Fulnek, Havířov, Hlučín,
Hranice, Karviná, Lipník, Nový Jičín, Odry, Opava, Orlová, Ostrava, Příbor, Studénka,
Studénka, Třinec, Valmez, Vsetín)
• výlep plakátů svépomocí v menších obcích bez výletové služby
• zajištění 300 kusů sololitů, polep plakáty, rozmístění sololitů po kraji a jejich úklid po akci
• tisk reklamních banerů - 20 ks, celkem cca 70 m2
• rozmístění bannerů u hlavních silničních tahů a ve městech, jejich úklid po akci.
• zajištění výroby a vysílání reklamních spotů v Hitrádiu Orion
Zajištění kulturního programu:
• zajištění pódia pro kulturní program
• zajištění ozvučení, případně i osvětlení pódia.
• zajištění služeb zvukaře
• zajištění stanu pro zvukaře (6. a 7. 6.)
• zajištění zázemí (párty stan) pro účinkující (6. a 7. 6.)
• zajištění moderátora a reprodukované hudby (6. a 7. 6.)
• zajištění hlavního programu, včetně občerstvení a ostrahy zázemí pro účinkující
• zajištění mobilních zábran kolem prostoru pódia, případně i před pódiem
II.
Práva a povinnosti příkazníka
1.

Příkazník je povinen plnit příkaz poctivě a pečlivě podle svých schopností; použije
přitom každého prostředku, kterého vyžaduje povaha obstarávané záležitosti, jakož i
takového, který se shoduje s vůlí příkazce.

2.

Od příkazcových pokynů se může příkazník odchýlit jen tehdy, je-li to v zájmu příkazce
nezbytné a nemůže-li včas od něj obdržet souhlas, jinak odpovídá za případně vzniklou
škodu.

3.

Obdrží-li příkazník od příkazce pokyn zřejmě nesprávný, upozorní ho na to a splní
takový pokyn jen tehdy, když na něm příkazce trvá.
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4.

Příkazník je povinen provést příkaz osobně. Svěří-li provedení příkazu, byť i z části
osobě jiné, odpovídá příkazci, jakoby příkaz provedl sám.

5.

Příkazník podá příkazci na jeho žádost zprávy o postupu plnění příkazu a převede na
příkazce užitek z prováděného příkazu; po provedení příkazu předloží příkazci
vyúčtování.

III.
Práva a povinnosti příkazce
1.

Příkazce je povinen, není-li jinak dohodnuto, poskytnout příkazníkovi k jeho vyžádání
přiměřené prostředky a spolupráci.

2.

Vyžaduje-li obstarání záležitosti, aby příkazník za příkazce právně jednal, vystaví
příkazce příkazníkovi včas plnou moc.

3.

Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi odměnu dle čl. IV této smlouvy.

IV.
Odměna
1.

Účastníci této smlouvy se dohodli, že příkazníkovi náleží odměna za provedení příkazu
specifikovaného v čl. I. této smlouvy pouze za předpokladu, že bude dosaženo výsledku
touto smlouvou sjednaného, a to odměna
ve výši 530.000,- Kč + DPH (slovy:Pětsettřicettisíc korun českých plus DPH 21 %),
kdy tato odměna dle výslovné vůle stran zahrnuje také veškeré náklady účelně
vynaložené při plnění příkazu.

2.

Odměna bude příkazcem příkazníkovi vyplacena v plné výši jednorázově do čtrnácti
dnů ode dne podpisu smlouvy, převodem na bankovní účet příkazníka vedený u KB
Nový Jičín č.ú. 9387840207/0100. Za předpokladu, že nebude dosaženo výsledku touto
smlouvou sjednaného, zavazuje se příkazník vrátit příkazci již vyplacenou odměnu,
popř. její část, bude-li dosaženo výsledku touto smlouvou sjednaného toliko částečně,
do 3 pracovních dnů poté, co k tomu bude příkazcem vyzván.

3.

Příkazník se tímto výslovně vzdává případného nároku na náhradu škody vzniklé
v přímé souvislosti s plněním příkazu.

V.
Doba trvání smlouvy
1.

Tato příkazní smlouva byla sjednána na dobu provedení činnosti.

2.

Příkazník může příkaz vypovědět nejdříve ke konci měsíce následujícího po měsíci,
v němž byla výpověď doručena.

3.

Vypoví-li příkazník příkaz před obstaráním záležitosti, kterou byl zvlášť pověřen, nebo
s jejímž obstaráním začal podle všeobecného pověření, nahradí škodu z toho vzešlou
podle obecných ustanovení.
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4.

Příkazce může příkaz odvolat podle libosti, nahradí však příkazníkovi část odměny
přiměřenou vynaložené námaze příkazníka, bude-li dosaženo výsledku touto smlouvou
sjednaného toliko částečně.
VI.
Závěrečná ustanovení

1.

Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoli ze smluvních stran její
doručení odmítne či jinak znemožní.

2.

Veškeré změny této smlouvy je nutno učinit v písemné formě. Písemná forma je
nezbytná i pro právní jednání směřující ke vzdání se požadavku písemné formy.

3.

Ostatní práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy, pokud v ní nejsou výslovně
uvedeny, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a dalšími
obecně platnými právními předpisy, které se vztahují na předmětný nájem. Smluvní
strany se dohodly, že veškeré spory plynoucí z této smlouvy nebo s touto smlouvou
související budou řešit u soudu místně příslušného dle sídla příkazce.

4.

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích s platností originálu, každá ze smluvních
stran obdrží po jednom.

5.

Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, že smlouva byla podepsána
dobrovolně a že s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými
vlastnoručními podpisy.

6.

Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění
této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Nad shora uvedené si
strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených zvyklostí či
praxe.

7.

Uzavření této smlouvy schválila Rada města Kopřivnice na své 5. schůzi konané dne
10. 2. 2015 usnesením č. 96.

V Kopřivnici dne …………..

................................................
Ing. Miroslav Kopečný
za příkazce

...................................................
Pavel Farda
příkazník
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