č. smlouvy 3221173618
Smlouva o provedení uměleckého výkonu
Smluvní strany
Statutární město Brno
se sídlem: Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
zastoupené primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou
k smluvnímu jednání oprávněna Mgr. Jaroslava Slámová, vedoucí Odboru vnitřních věcí MMB
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
(dále jen „objednatel“)
a
Mgr. František Vitha
s místem podnikání: Stará osada 17, 615 00 Brno
IČO: 18147259
(dále jen „zhotovitel“)

II.
Předmět smlouvy
2.1 Předmětem této smlouvy je realizace uměleckého výkonu hudebním souborem Moravské žestě,
které zhotovitel zastupuje, v rámci ceremoniálu udělování Cen města Brna, který se uskuteční
dne 7. 9. 2021 od 18:30 hod. ve Sněmovním sále Nové radnice, Dominikánské nám. 196/1, 602 00
Brno, a který spočívá v provedení následujících děl:
1.
2.
3.
4.
5.

Znělka Cen města Brna
Intrady k příchodu členů Rady města Brna a oceněných
Leoš Janáček – SINFONIETTA (úvod ze 4. věty)
Peter Martin – BLUES (swing)
Jaroslav Ježek – NEBE NA ZEMI /jazz/
III.
Odměna

3.1 Smluvní strany se za provedení výše specifikovaného uměleckého výkonu dohodly na celkové
odměně ve výši 25 000,- Kč (slovydvacetpětisíckorunčeských).
3.2 Objednatel se zavazuje vyplatit zhotoviteli odměnu ve lhůtě do 14 dnů ode dne konání ceremoniálu
na účet č.
, vedeného u Air Bank a.s.
IV.
Práva a povinnosti smluvních stran
4.1 Zhotovitel se s hudebním souborem dostaví na místo konání akce nejméně 45 minut před
plánovaným začátkem slavnostního ceremoniálu.
4.2 V případě, že se zhotovitel po uzavření této smlouvy dozví, že nebude moci zajistit realizaci
uměleckého výkonu hudebního souboru Moravské žestě v souladu s předmětem smlouvy, je
povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a zároveň zajistit provedení
uměleckého výkonu srovnatelným způsobem.
4.3 Pokud zhotovitel realizaci sjednaného uměleckého výkonu nezajistí, je povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši odměny, která by zhotoviteli náležela za jeho provedení.
4.4 Objednatel bere na vědomí, že je povinen splnit závazky k OSA - Ochranný svaz autorský pro
práva k dílům hudebním, z. s., vyplývající z právních předpisů.
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V.
Závěrečná ustanovení
5.1 Tuto smlouvu lze doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
5.2 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno
vyhotovení smlouvy.
5.3 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
5.4 Smlouvu objednatel uveřejní prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

V Brně dne

V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

………………………………….
Mgr. Jaroslava Slámová
vedoucí Odboru vnitřních věcí MMB

………………………………….
Mgr. František Vitha

