SM LOUVA O SPOLUPRÁCI
103/2011/OŠKM S/K/gastro Stánky
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany:
1) Andrej Tlustý,
s místem podnikání: Pekařská 93, 691 44 Lednice,
IČ :49133331,
DIČ: CZ7409064080,
Č.Ú.: 1398124349/0800
na straně jedné
(dále jen „partner")
a
2) Město Břeclav,
se sídlem: nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav,
IČ :00283061,
DIČ: CZ00283061,
Č.Ú.: 526-651/0100,
zastoupené: MUDr. Oldřichem Ryšavým, starostou,
na straně druhé
(dále jen „Město")
ve smyslu ustanovení § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů, tuto
smlouvu o spolupráci

I.
PŘEDMĚT SMLOUVY
Předmětem této smlouvy je úprava podmínek, za nichž si smluvní strany vzájemně poskytnou
plnění stejné hodnoty ve službách (příp. jiných aktivitách) souvisejících s následující kulturní
akcí: Svatováclavské slavnosti 2011 (dále jen „Akce").
II.
ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN
Závazky Partnera
a) uhradit 20.000 Kč včetně DPH za pronájem gastro Stánků na základě obdržené faktury
b) předložit do 20.9. 2011 ke schválení nabízený sortiment občerstvení a ten také zajistit
po celou dobu Svatováclavských slavností
c) zajistit 25. 9. 2011 občerstvení pro VIP na Svatováclavských slavnostech v hodnotě
10.000 Kč
Závazky Města
a) pronajmout partnerovi 5 dřevěných gastro-stánků na zajištění občerstvení
b) předat gastro- Stánky Partneru nejpozději v pátek 23.9.2010 v 10:00 hodin

Za věcnou a formální správnost odpovídá: Mgr. Zdeňka Buková
Za právní správnost odpovídá: JUDr. Roland Vlažíc
.
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III.
DOBA PŘEDPOKLÁDANÉHO TRVÁNÍ SMLOUVY
Tato smlouva zaniká splněním závazků smluvních stran podle ČI. II. Předpokládaná doba trvání
této smlouvy je ode dne účinnosti této smlouvy do 25. 9. 2011. Případné rozšíření
spolupráce ve smyslu této smlouvy bude řešeno dodatkem ke smlouvě

IV.
ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ
Obě strany jsou si vědomy, že jejich oprávnění požadovat po druhé smluvní straně splněni
závazku je zároveň zavazuje k odebrání sjednaných plnění. Pokud jakákoli ze smluvních stran
nesplní závazek odebrat plnění dle této smlouvy, rozumí se tím podstatné porušeni smlouvy a
strana, která své závazky splnila (poskytla všechna plnění dle smlouvy) má právo (po
předchozím upozornění) odstoupit co do zbytku závazku od smlouvy. Strana, která tímto
způsobem porušila smlouvu, je povinna nahradit druhé straně škodu tím způsobenou (hradí se
skutečná škoda i ušlý zisk). V každém okamžiku se škodou rozumí hodnota dosud
nevyčerpaného plnění.

V.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží partner a tři Město.
Smluvní strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě porušení článku II. této
smlouvy, účinky odstoupení nastávají dnem doručení odstoupení druhé smluvní straně.
Smluvní strany jsou povinny do 7 dnů od odstoupení provést finanční vypořádání. Tím není
dotčeno právo na odstoupení plynoucí ze zákona a právo na náhradu škody.
Tato smlouva může být doplňována a měněna pouze písemně a se souhlasem obou smluvních
stran.
Veškerá ujednání slovní i písemná, která byla mezi smluvními stranami ve věci podle této
smlouvy, ke dni podpisu smlouvy zanikají.
Tato smlouva se řídi obchodním zákoníkem v platném zněni.
V Břeclaví dne .^P...!.. 2011
Za Město:
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Andrej Tlustý

Doložka
Uzavření Smlouvy o spoluprácí 103/2001/OŠKMS/K/gastro Stánky bylo schváleno na 22.
schůzi rady města dne 14. 9. 2011.
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Za věcnou a formální správnost odpovídá: Mgr. Zdeňka linková
Za právní správnost odpovídá: JUDr. Roland Vlašic\ /•

