SMLOUVA O ÚČINKOVÁNÍ NA AKCI
Uzavřená dle ustanovení § 269 odst. 2 zák. 513/1991 Sb, obchodní zákoník

Smluvní strany:

Obec Šenov u Nového Jičína
Zastoupena: JUDr. Vojtěchem Hývnarem – starostou obce
Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína
IČ: 60798432
DIČ: CZ60798432
(dále jen „pořadatel“)
a
A-band
Bystřice pod Hostýnem
(dále jen „účinkující“)

I.
Účelem této smlouvy je zajistit vystoupení na obecním bálu a stanovit podmínky, za kterých se tak
stane.

II.
Účinkující se zavazuje vystoupit na akci v sobotu 25. 1.2014 od 19:30 –02:30 hodin v restauraci
Na Fojtství v obci Šenov u Nového Jičína.
Náplní vystoupení je taneční hudba.
Účinkující se zavazuje své vystoupení připravit a provést tak, aby odpovídalo obecně uznávaným
standardům kvality vystoupení obdobného druhu.
Účinkující se zavazuje přihlásit se u pořadatele v místě pořádání akce nejméně 1 hodinu před
počátkem vystoupení.
Pokud účinkující nebude moci vystoupení provést z jakéhokoli důvodu, o kterém se dozví, zavazuje
se tuto skutečnost sdělit bez odkladu pořadateli; pokud to bude možné, navrhne zároveň způsob
řešení vzniklé situace.

III.
Pokud bude náplní vystoupení autorské dílo, zavazuje se účinkující toto autorské dílo pro potřeby
vystoupení obstarat jeho vytvořením či jiným způsobem a zajistit pořadateli veškerá práva, která
jsou zapotřebí k užití díla v rámci akce.
Pokud toho bude třeba, pořadatel zajistí splnění povinností spojených s veřejným provozováním
autorských děl podléhajících kolektivní správě autorských práv v rámci vystoupení.

IV.
Celková cena za vystoupení byla stanovena dohodou a činí 12 000,- Kč (slovy: dvanácttisíckorun)
včetně DPH. Částka bude vyplacena v hotovosti po ukončení vystoupení. V ceně je zahrnuta
doprava a občerstvení.

V.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. Je možné ji
měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků; upřesňování jejího obsahu v rámci
smluvního textu lze provést i ústní či jinak učiněnou dohodou stran nebo jejich oprávněných
zástupců.
Pokud kterákoli smluvní strana nesplní některou ze svých povinností podle této smlouvy, je druhá
smluvní strana oprávněna přerušit či ukončit plnění této smlouvy a požadovat finanční náhradu ve
výši 25 % ze smluvní částky za vystoupení.
Smlouva je vyhotovena ve 2(dvou) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1(jedno)
vyhotovení.

V Šenově u Nového Jičína dne 8. 1. 2014

………………………………………………..
Pořadatel

V …………………………..dne……………….

………………………………………
účinkující

