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Nikolo* Zbytovskau
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Obsc Radonice
Na Skáte 185, 250 73 Radonice
00240681

zastoupená:
se sídlem:
RČ:

se sídlem:
ÍČ:
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?.

Zodpovědný zástupce: Ing. Stanislav Němec, MBÁ _ starosta obce

Koniaktní osoba(provozní) : oldříška Mrázová, tel :6078 tr 8479, email :

Oklriska.Mrazova@*eznam " 
cz

/dále jen,,řořadatel"/
H.

rŘnnnnĚr sMLoUvY

Předrnětem srr:louvy je uskutečnění divadelnilro představení ,,ČTENÍ l(s KAFI'
v rcžii: Divadla MALÉhRY za podmínek v této smlouvě r:vederrých.

nI.
TERMÍN Á MÍsTo KoNÁI{Í pŘnnsravpnÍ

4- 2.2A18 v 19:00

obecní důrn Radonice, Ve Nrzi 457,250 ]3 Radonice

IV.
rnÁva Á povINNosTI sMI"UvNÍcrr srnan

Pořadatel se zavazuje:

3.
4

dát k dispozici zvukovou /CD přehrávač nebo mini disk a osvětlclvací pult/ kabinu

s technickým personálem a dále zajistíjednohojevištního technika před zkouškou a

po představení
dát-k dispozic samostatnou dámskou a párlskou šatnu, včetně sociáInílro zéa:emi

s teplou a studenou vodou
zajistit projekčni plátno nel"ro plochu
aistriuuávat vsttrpenky včetně předprodeje a určil je-iich cenu
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bez přericlrozílra svoietri urnčIcťr nentůže pořadatel pořizovat obnzavé či z:,ukovó
záznamy uměleckýcl"r rýkonů' nebo je přenášet s qijimkou případťi povolených
zákoqenr
zajistit na svůj náklad ur,adéčky. prodej programů, pažátní dcrzor a běžný úklid
zajistit řádnou propagaci představení včetně vylepení plakátů
zajis1í provozovateli 4volné vstupenky

z.

Pravozov*tel se zavazujel
1. dodat pořadateli plakáty na předstal,ení ve výši 20 kusů zdarma
2' dostavit se na nrísto konání včas, tak aby byl schopen zahájit své konání ve sjednanou

dobu

ÍL

v.
CEF{A zÁ PŘED$TÁVENÍ

pořadatel uhradí po uskutečnění s.jednaného přeďstavení na ákladě faktury,
vys'tavené provozovatelenr a r'e lhůtě uvedené na faktuře částku: 15 000 kč +
doprava- 4$Ú0 kč. Doprava je hrazen* pořadatelem n* mísÍě. 'Autorská odměna za
užiti dílaje zábťnuta ve výši požadované částky za představení.
v piípadě nedodržení tenrrinu splatnosti faktury uhradi pořadatei 0,5olo z ťakťurovarré
částky zakaždý den proclleni platby

W.
rrfpovĚĎ Á o-ssToUPENÍ oD sMLŮUvY

vypoví-lí pořadatel tuto smlouvtt v době od data jejího podpisu do l0 dnů před
datem konání představení,je povinen zaplatit přovozovateli 50 % z částky
uvedené v čl.V. této smloury
vypoví_li pořadatel tuto smlouvu ve lhritě kratší neř 10 dnů před datem konání
představení, je povinen zaplatit provoeovateli celou částku uvedenou v ěl.V. této
smlouvy
výpověď dle čl. VI. odst.1., 2. mlsi být uěiněna v písemné fornrě doporuěeným
dopisem
neuskuteční-li se představení z důvodu r.y'šší moci nebo nemoci některóho
z účinkujících" majÍ gbě srriiuvní strany nárok na odstoupení od téÍo srniouly tlez
nároku na náhradu škody. obě snluvní strany si mohou v tomto případě dohodnout
náhradní termín

Yil.
zÁvĚnrčNÁ UsTÁrqovsNÍ

:

tatcl stn1ouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, znickŽ každá srnluvní strana abdrŽí
pojednom vyhotovení
pťovoeovatol prohlašuje' že je oprávněn uzaťít a podepsat tuto smlouvtt, a Že je
nositelenr veškerych práv spojených s veř*jným provoztlváním tohoto představerri
zniěn,v a dodatky k této smiouvě mohou bjt ueineny pouze v písemné formě,
podepsané oběma smluvními strananri
technické podmínky jsou nedílnou součástí této smlouvy

2"

2"

J.

t+.

1.

.),

4.

/'
ť|,? {E{,rgr'rr

Divadlo ALEhRY
,/ poťadxel

r{il{&t& eBwi}v.Ke
Kotlái_..* i l, {i]? $fi i.lng

lČ$: axffi*i:l.*i$
bt: sCIŽ $7.s{ 77

pro\ vatei


