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Odbor kultury

NAŠE Č. J.:

MMB/0217955/2021

Robin Stria, DiS.
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679 61 Skrchov

SPIS. ZN.:
VYŘIZUJE:

Mgr. Pavla Lukešová
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E-MAIL:
ID DATOVÉ SCHRÁNKY:
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IČO: 09692461

DATUM:
POČET LISTŮ:

04.05.2021
02

ČÍSLO OBJEDNÁVKY:

9732100017

OBJEDNÁVKA:

Objednávka vytvoření 1 audiovizuálního záznamu a 1 sestřihu z již dříve
vytvořeného audiovizuálního materiálu pro projekt ONSTAGE ORG 5424
Vážený pane Strio,
na základě předchozí domluvy u Vás objednáváme vytvoření:
1 krátkého videa živého hudebního vystoupení žáků a učitelů zapojených do projektu „OnStage – Music
Schools for Social Change". Cílem videa je natočit 1-2 písně, které žáci spolu zahrají v prostorách brněnské
káznice 14.05.2021
1 video z již dříve vytvořeného prostřihového materiálu s obsahem ukázek výuky hudebních programů
Specifikace:
Vytvoření 1 videa se zvukem v minimální délce 4 min a maximální délce 5 min.
Vytvoření 1 videa se zvukem z prostřihového materiálu s obsahem ukázek výuky hudebních programů o
minimální délce 3 min a maximální délce 5 min.
Tvorba videí bude probíhat v úzké spolupráci s objednatelem. Každé video bude označeno dle Manuálu pro publicitu OP
URBACT III a Manuálu jednotného vizuálního stylu statutárního města Brna.
V rámci zpracování je zakázáno použití přímé či nepřímé propagace zboží či služeb konkrétního výrobce či dodavatele a
jakákoli jiná forma reklamy. Videa nereprezentují žádnou politickou stranu, hnutí či směr. Všechna zpracovaná videa
budou zpracována v rámci jednotného grafického stylu. Zhotovitel akceptuje skutečnost, že video, zvuková stopa a střih
budou podléhat konzultaci a schválení ze strany objednatele. Objednatel poskytne zhotoviteli podklady pro obsahovou
část jednotlivě zpracovávaného plnění, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od sdělení požadavku ze strany zhotovitele.
Zhotovitel poskytne objednateli veškerý hrubý audiovizuální materiál.
Dohodnutá celková cena: 15 000,- Kč.
CENA CELKEM:
TERMÍN DODÁNÍ:

15 000,- Kč (nejste plátce DPH).
24.05.2021
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MÍSTO DODÁNÍ:
ÚHRADA:

Odbor kultury, Dominikánské nám. 3, 601 67 Brno
fakturou (splatnost min. 21 dní ode dne doručení faktury)

UPOZORNĚNÍ:
Faktura bude obsahovat tyto údaje:
- označení objednatele a dodavatele, sídlo s identifikačními údaji;
- číslo faktury;
- datum vystavení a datum splatnosti faktury;
- označení služby;
- fakturovanou částku;
- razítko a podpis oprávněné osoby;
- označení banky a č. účtu a číslo účtu, na který má být platba poukázána;
- údaj o zápisu v ostatní evidenci;
- identifikační kód projektu: ONSTAGE ORG 5424.
S pozdravem

Mgr. Kateřina Vorlíčková
vedoucí Odboru kultury
FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785
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