Příloha usnesení č.1

Smlouva o poskytnutí služeb
č. 0013322021
uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

I.
Smluvní strany
Služby města Pardubic a.s.
se sídlem: Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice
zastoupená: Ing. Alešem Kopeckým, místopředsedou představenstva
IČO: 25262572
DIČ: CZ25262572
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové odd. B, vl. 1527
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
č. účtu: 123553/5500
(dále jen „Společnost“)
a
statutární město Pardubice
se sídlem: Pernštýnské náměstí 1, Staré Město, 530 21 Pardubice
zastoupené: Ing. Martinem Charvátem, primátorem
IČO: 00274046
DIČ: CZ00274046
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice
č. účtu: 326561/0100
(dále jen „město Pardubice“ či „město“)

II.
Úvodní ustanovení
Město Pardubice je pořadatelem významné společenské a kulturní akce s názvem Městské slavnosti,
která je již tradiční součástí kulturního a společenského života v Pardubicích. V rámci projektu
Městských slavností je nezbytné zajistit řadu opatření a služeb spočívající mj. také v zajištění služeb
a činností technicko - organizačního rázu.

III.
Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je vymezení rozsahu vzájemných práv a povinností smluvních stran při
zajištění plnění organizačního rázu Společností pro město v průběhu podzimní části XXVII. ročníku
Městských slavností Pardubice konané ve dnech 8. – 9. 10. 2021 (dále „slavnosti“).
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2. Společnost se zavazuje poskytnout v dohodnutém rozsahu, době a za sjednaných podmínek městu
Pardubice plnění technicko - organizačního charakteru, blíže specifikované v čl. IV. této smlouvy.
Město Pardubice se zavazuje za řádně poskytnuté plnění uhradit Společnosti dohodnutou cenu ve
výši, způsobem a za podmínek uvedených v čl. V. této smlouvy.

IV.
Práva a povinnosti Společnosti
Společnost se zavazuje poskytnout městu Pardubice následující plnění ve specifikaci a v termínech
blíže uvedených v Příloze č. 1 této smlouvy:
a) přenosné dopravní značení,
b) odvoz a likvidaci odpadu, umístění kontejnerů,
c) slavnostní osvětlení,
d) montáž a demontáž šál,
e) výlep plakátů,
f) výlep horizontů,
g) dodání a umístění ochranných bariér,
h) strojové čištění.

V.
Cena a platební podmínky
1.

Smluvní strany se dohodly, že smluvní cena za poskytnutá plnění podle článku IV. odst. 1 písm. a),
d) a g) této smlouvy činí 133.640,- Kč (slovy Jedno sto třicet tři tisíc šest set čtyřicet korun českých)
bez DPH. Předmět plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH
č. 235/2004 Sb., v platném znění.

2.

Smluvní strany se dohodly, že smluvní cena za poskytnutá plnění podle článku IV. odst. 1 písm. b),
c), e), f) a h) této smlouvy činí 104.320,- Kč (slovy Jedno sto čtyři tisíc tři sta dvacet korun českých)
bez DPH. K ceně bude připočítáno DPH dle platných právních předpisů.

3.

Smluvní strany shodně prohlašují, že ceny uvedené v odst. 1. a 2. tohoto článku smlouvy jsou
úplné a nejvýše přípustné platné po celou dobu realizace sjednaných plnění. Veškeré možné
změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před
jejich realizací potvrzeny formou písemného dodatku obou smluvních stran. Úhradu veškerých
nákladů za plnění, které by jedna smluvní strana provedla nad rámec sjednaného rozsahu
vymezeného touto smlouvou či případným dodatkem k této smlouvě, není tato smluvní strana
povinna druhé smluvní straně poskytnout.

4.

Úhrada ceny bude provedena na základě daňové dokladu (faktury) s náležitostmi odpovídajícími
této smlouvě a právním předpisům. Faktura bude smluvní stranou vystavena a prokazatelně
druhé smluvní straně doručena do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění. Lhůta
splatnosti daňového dokladu bude činit 14 dnů od data jeho prokazatelného doručení druhé
smluvní straně.

5.

Smluvní strany se dohodly, že jsou oprávněny vzájemně započíst své případné splatné pohledávky
vůči druhé smluvní straně vzniklé v souvislosti s poskytováním plnění v rámci slavností (plnění
poskytované dle této Smlouvy o poskytnutí služeb a dle Smlouvy o reklamě), a to v rozsahu,
v jakém se tyto pohledávky kryjí. Smluvní strana v takovém případě na daňovém dokladu zřetelně
vyznačí poznámku „vzájemný zápočet – neproplácet“. V případě, že po provedeném zápočtu
zanikne pohledávka smluvní strany, která vystavuje daňový doklad, za druhou smluvní stranou,
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pouze zčásti, vyznačí tato smluvní strana na daňovém dokladu poznámku o tom, v jaké výši se
provádí zápočet a kolik zbývá uhradit.

6.

Pokud z jakýchkoliv důvodů nebude ze strany Společnosti plnění realizováno vůbec nebo bude
realizováno pouze zčásti, je Společnost povinna vzniklý rozdíl v ceně obdrženého plnění
vypořádat, a to nejpozději do 30 dnů od skončení slavností.

7.

Společnost prohlašuje, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebude/není
nespolehlivým plátcem. V opačném případě bude v případě potřeby město Pardubice hradit
Společnosti za plnění dle odst. 2 tohoto článku smlouvy pouze částku ve výši základu daně a DPH
bude odvedeno místně příslušnému správci daně Společnosti.

VI.
Ostatní ujednání
1.

V případě závažného porušení povinností vyplývajících z této smlouvy a v případě, že se slavnosti
z jakéhokoliv důvodu neuskuteční, je každá ze smluvních stran oprávněna od smlouvy odstoupit,
a to i zčásti (ohledně dosud neuskutečněného plnění).

2.

Za závažné porušení povinností se považuje zejména prodlení smluvní strany s plněním svých
povinností podle této smlouvy po dobu delší než 2 kalendářní dny.

3.

Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemnou formou, musí být prokazatelně doručeno
druhé smluvní straně a stává se účinným v okamžiku doručení druhé smluvní straně.

4.

Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu škody.

VII.
Závěrečná ustanovení
1.

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího
uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv, v platném znění.

2.

Smluvní strany se dohodly, že město Pardubice bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění
smlouvy město Pardubice bezodkladně informuje Společnost, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní
strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci uveřejnění. Smluvní strany
dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů.

3.

Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva uveřejněna prostřednictvím registru smluv
ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku.

4.

Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504
občanského zákoníku).

5.

Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy.
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření
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této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá
žádný závazek žádné ze stran.
6.

Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných
dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany sjednávají, že § 564
občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze
formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu
jinou formou smluvní strany vylučují. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována
výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Smluvní strana může namítnout neplatnost
smlouvy nebo jejího dodatku z důvodu nedodržení formy kdykoliv, a to i když již bylo započato s
plněním.

7.

Záležitosti touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy ČR, zejména občanským
zákoníkem.

8.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží
po jednom.

9.

Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že
smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož
připojují své vlastnoruční podpisy.

Příloha:
1. Specifikace plnění Společnosti vč. časového harmonogramu (Požadavky Městské slavnosti)
V Pardubicích dne
Za Společnost

Za město Pardubice

.……………………………………...................
Ing. Aleš Kopecký
místopředseda představenstva

.……………………………………...................
Ing. Martin Charvát
primátor
statutárního města Pardubice
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Příloha č. 1: Specifikace plnění Společnosti vč. časového harmonogramu

datum

PŘEDBĚŽNÉ POŽADAVKY MĚSTSKÉ SLAVNOSTI PARDUBICE 8. - 9.10.2021
činnost

hodina

vyvěšení 50 ks šál na budovu Radnice na Pernštýnském náměstí, vyvěšení šál po městě

21. 9. - 10. 10. 2021

výlep plakatů 45xA1

7. 9. - 5. 10. 2021

horizonty plakáty 50xA1

20. 9. - 10. 10. 2021

dopravní značení - oznámení všech uzavírek (viz. níže)

7 dní před akcí
Čt 7.10.2021

7:00

1.10.2021

6:00

odstranění květináčů na Pernštýnském náměstí (stavba pódia, domků apod.). Vrácení dne 10. 10. 2021
umístění DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ K UZAVÍRCE Pernštýnské náměstí, Pernštýnská ulice a přilehlých ulic (stavba pódia, domků apod.)

umístění DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ K UZAVÍRCE pro Běh Univerzity Pardubice (dříve "Běh naděje") + 4 ks plotů Sukova tř. + 4 ks plotů
9:30 - 11:00 parkoviště "U Arnošta"
18:30 - 20:00 umístění DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ K UZAVÍRCE / OMEZENÍ PROVOZU A NÁVĚSTÍ ohňostroj u Wonkova mostu
7:00
50 ks plastové / kovové zábrany - Pernštýnské náměstí, tř. Míru, Příhrádek, bývalá jatka
úklid kobylinců - Spanilá jízda kočárů … trasa Závodiště Pce-Teplého ul. - tř.Míru - Pernštýnské .nám. - S.K.Neumannna - Pichlova Pá 8.10.2021
15:00 - 17:00 Teplého - Závodiště Pce (viz. přiložená mapa s trasou) -zaměřit se na Perštýnské náměstí čase 16:00 - 16:30
SO.9.10. 2021
7:00 - 8:30
strojové čištění - malým čističem Perštýnské náměstí + vysypání odpadkových košů
Pá 8.10. - So 9.10.2021 19:00 - 23:00 slavnostní osvětlení - Radnice, Zelená brána, Zámek
návoz odpadových nádob / košů na Pernštýnské náměstí:
3x VOK ( domeček ) PAPÍR + PLASTY + SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD na Wernerovo nábřeží – obsah 11m3
v odpoledních 6x 240 l PAPÍR
hodinách Čt 7.10.2021
6x 240 l PLASTY
(bude
1x 1100 l SKLO
upřesněno) 10x stojan na směsný komunální odpad + 100 pytlů
So 9.10.2021
7:00 - 8:00 Pernštýnské nám. - odvoz odpadu
Ne 10.10.2021
11:00
Pernštýnské nám./ Wernerovo nábřeží - odvoz odpadu a odpadových nádob
Ne 10.10.2021
12:00
Pernštýnské nám. - strojové čištění
Ne 10.10.2021
po 12:00
Pernštýnské nám. - navrácení květináčů
Ne 10.10.2021
8:00 - 9:00 odvoz zábran z Pernštýnského náměstí a tř. Míru
Ne 10.10.2021
12:00
Pernštýnské náměstí - odvoz dopravního značení
Ne 10.10. - Po 11.10.2021
7:00
demontáž šál
So 9.10.2021
So 9.10.2021
Pá 8.10.2021
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