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Oprávněn/pověřen k podpisu: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje

Schváleno: Datum: Č.usnesení:

Dokument uložen u: oddPKŽÚ

Počet vyhotovení: 2

Adresát: RENTAL PRO s.r.o.

Smluvní částka: 1) 240790.00

Odpovědný odbor: 2) odbor sekretariátu hejtmana

Podpis zajistit do:

Pracoviště/pracovník Datum Podpis/

Zpracoval: OSH/Morkusová 7.9.2018

Projednáno s: OSH/Šteklová 7.9.2018
/ . Jy

Právní kontrola: OSH/Morkusová 7.9.2018 •'V

Předkládá: OSH/Morkusová 7.9.2018 .'m

Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3)

OSH/Šteklová 7.9.2018

Zodpovídá: Příkazce operace: OSH/Šteklová 7.9.2018 yy/y
Správce rozpočtu: OE/Zemanová 7.9.2018 1? '

/ )
Poznámka:
Subjekt (IČO: 25598503), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: morkusova, datum ověření: 07.09.2018 13:38:43):

technické zajištění projektu "Proletí 100letí"

Rozpočtová skladba:
Částka s DPH: 240790.00, Datum Od: , Datum do: , Perioda: jednorázově, ODPA: , ORJ: , ORG: POL: UZ:

Uio 1 (řoí) fífcl

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka 
souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede 
se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).
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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Kraj Vysočina
se sídlem: 
zastoupený:
IČO:
bankovní spojení: 
číslo účtu:
(dále jen „Objednatel")

Žižkova 57, 587 33 Jihlava
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
70890749
Sberbank CZ, a.s. Jihlava 
4050005000/6800

a

RENTAL PRO s.r.o.
se sídlem: Vídeňská 189/102f, Dolní Heršpice, 619 00 Brno
zastoupena: Romanem Zezulou, jednatelem
IČO: 25598503
DIČ: CZ25598503
číslo účtu: 162815472/0600
Zástupce oprávněný k jednání v technických a organizačních záležitostech: 
Roman Zezula, 724 444 141, roman.zezula@rentalpro.cz 
(dále jen „Zhotovitel")

II. Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je technické zajištění projektu „Proletí 100letí“ (osvětlení, ozvučení, 

kotvení, praktikábly a konstrukce určené pro obří vlajku a pro divadelní objekt symbolické 
„osmičky") konaného dne 15. 9. 2018 v prostorách Masarykova náměstí v Jihlavě (dále jen 
„dílo") v bližší technické specifikaci dle Přílohy č. 1.

2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré organizační, technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci 
díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné.

3. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli za řádně 
provedené dílo zaplatit sjednanou úplatu za podmínek stanovených v této Smlouvě.

III. Termín a místo plnění
1. Termín dodání díla specifikovaného v čl. II odst. 1 je 15. 9. 2018.

2. Nedodržení termínu dodání předmětu plnění díla je podstatným porušením smluvních 
povinností dodavatele.

3. Místem provedení díla dle této Smlouvy je Masarykovo náměstí v Jihlavě.

IV. Dokončení a převzetí díla
1. Dílo dokončené bez vad a v souladu s touto Smlouvou předá Zhotovitel Objednateli 

v termínu dle čl. Ill odst. 1 této smlouvy.
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2. O převzetí díla pořídí Zhotovitel předávací protokol, který bude potvrzen zástupci obou 
smluvních stran. V případě, že bude dílo obsahovat vady, musí předávací protokol 
obsahovat soupis vad a dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění.

V. Cena díla, fakturace a placení
1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla uvedeného v článku II. této smlouvy ve výši 

240 790,- Kč (slovy dvěstěčtyřicettisícsedmsetdevadesát korun českých) včetně DPH jako 
cena pevná, konečná a nevýše přípustná.

2. Dohodnutá cena dle odst. 1. tohoto článku zahrnuje i veškeré výdaje a náklady Zhotovitele 
na provedení díla specifikovaného v čl. II této smlouvy.

3. Na cenu díla bude Zhotovitelem vystavena faktura - daňový doklad, a to po předání 
a převzetí díla.

4. Splatnost faktury je dohodnuta na 15 dnů od data jejího prokazatelného doručení 
Objednateli.

5. Úhrada za plnění této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 
Zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím 
dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů („zákon o DPH“).

6. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 
ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí 
DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená 
úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH 
fakturované Zhotovitelem.

7. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo 
neúplně náležitosti či údaje. V době od vrácení faktury po její nové vystavení a předání 
Zhotovitelem lhůta podle odst. 4 neběží.

8. V případě změny sazby DPH má Zhotovitel právo změnit celkovou cenu v souladu 
se zákonnou úpravou.

VI. Odpovědnost
Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody na díle včetně prací a dodávek provedených 
poddodavatelem a za materiál a zařízení, které tvoří nebo budou tvořit součást díla, a to od 
termínu zahájení díla až do předání díla Objednateli, kdy odpovědnost přechází na Objednatele. 
Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody na díle způsobené nevhodným technologickým 
postupem, i když byl odsouhlasen Objednatelem.

VII. Záruka za jakost
1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zhotoveno úplně a bezvadně dle této Smlouvy a bude 

mít vlastnosti ve Smlouvě uvedené.

2. Vady díla se Objednatel zavazuje odstranit s ohledem na jejich povahu bez zbytečného 
odkladu od okamžiku jejich oznámení objednatelem.
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Vlil. Závěrečná ustanovení
1. Výběr zhotovitele byl proveden v souladu s Pravidly Kraje Vysočina pro zadávání veřejných 

zakázek č. 07/17 ze dne 15. 5. 2017.

2. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran.

3. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.

4. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí občanským zákoníkem.

5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto 
skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této 
smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů.

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

7. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), splní Objednatel.

8. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.

9. Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že si ji před podpisem přečetly a že souhlasí s jejím 
obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne j 3 -09- 2018 V

za Objednatele: za Zhotovitele:

.................M-......... .
MUDr. Jiří BěhoiMUDr. Jiří BěhoyhekJ 
hejtman Kraje ‘"

>’<........
i:sí Roman Zezula

jednatel

RENTAL PRO S.r.O.
Vídeňská 189/102Í, 6X9 00 Brno 
office a sklad:
Pražákova 623/51a, 619 00 Brno
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Příloha č. 1 - Technické podmínky
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TECHNICKÉ PODMÍNKY
související s kulturní akcí

Event: Proletí 10OIetí

Datum a místo konání akce: 15. 9. 2018, Masarykovo náměstí

Jsou nedílnou součástí smlouvy a jejich nedodržení v jakémkoliv bodě bez předchozí konzultace s 
technikou vede k ohrožení realizace akce vinou pořadatele.

Pořadatel se zavazuje konzultovat veškeré technické a organizační záležitosti v době přípravy a 
realizace akce, pouze s kompetentní osobou:

Petr Píša, +420 608 860 099, bob.es@seznam.cz

Roman Zezula, + 420 724 444 141, roman.zezula@rentalpro.cz

1. PŘÍSTUP A PŘÍSTUPOVÉ CESTY

Pořadatel se zavazuje zajistit veškerá potřebná povolení k vjezdu až k prostoru stavby podia a 
zastřešení. Dále zajistí parkování vozidel techniky v blízkosti areálu.

Příjezd techniky a začátek instalace: 14. 9. 2018 v 5:45

Pro vykládku a nakládku techniky je třeba zajistit dostatečně široké a bezpečné příjezdové a 
přístupové cesty pro následující počet vozidel:

3x kamion 36t, délka 22m 
1x nákladní 24t, délka 11m 
1x nákladní 12t, délka 9m 
3x dodávka 3,5t 
5x osobní automobil

2. POŘADATEL A ZÁSTUPCE POŘADATELE

Je bezpodmínečnou nutností přítomnost pořadatele nebo jeho zástupce od příjezdu techniky až do 
odjezdu, který je schopen a oprávněn řešit všechny požadavky techniky.

3. PÓDIUM, ROZMĚRY A KOTVENÍ SCÉNY

Prostor pro umístění scény musí být vyklizen před příjezdem techniky. 

Pro stavbu scény jsou nutné tyto rozměry:

Dle přiloženého plánu náměstí

Pro stavbu scény je nutná nosnost podloží 1500 kg/m2.
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4. ELEKTRICKÝ PROUD

Pořadatel zajistí připojení na Masarykové náměstí:

Z OC Prior:
1x pětikolíková zásuvka CEE 400V/ 63A - kabel se zásuvkou vytažen z garáží Prior 
1x pětikolíková zásuvka CEE 400V/ 63A - kabel se zásuvkou vytažen z garáží Prior
Z přípojného místa E.ON u výjezdu z OC Prior:
1x možnost připojení do rozvaděče o kapacitě 125A na fázi

Ze zemních vyjížděcích rozvaděčů na Masarykově náměstí-
5x zemní rozvaděč

Připojení el. proudu požadujeme od 14. 9. 2018 od 7:00. do 16. 9. 2018 do 14:00.

Každá zásuvka musí být jištěna min. na plnou hodnotu zásuvky (A) jističem nebo pojistkami 
Zásuvky nesmi byt v dosahu diváku. MuJis>^«imi.
Kabely musí mít odpovídající průřez a délku, aby nedošlo k jejich přehřívání a úbytku napětí i pří

Jpeoknračovatem ZVySen6m °dbem elektrickeho Pr°udu. Při poklesu napětí pod 210V nelze v produkcí

V případě způsobení škod vlivem nesprávně zapojených zásuvek, nedostatečného uzemnění 
nebo prepeti prebira plnou odpovědnost pořadatel. Ieni

5. ELEKTRIKÁŘ

Je bezpodmínečně nutná přítomnost místního elektrikáře oprávněného vvhláškou 7naióhn elektrických rozvodu a osvětlení objektu po celou dobu montáže, koncertu a demontáže, znaleho

6. KOTVENÍ

nádrž^v^nístě^ejiciípolože:0^ d° ^ Barykovs náměstí. Napuštěn,

A možnost vypuštění vody v místě nádrže při demontáži techniky 16. 9. 2018.

7. POŘADATELSKÁ SLUŽBA A SECURITY

Pořadatel je povinen zajistit pořadatelskou službu a security, která zajistí ostrahu zařízení podia režie a všech prostoru, kde je mstalovana technika po dobu stavby, konání akce a íemoňtffe až 
do odjezdu techniky. V případe několikadenní akce nebo stavby den předem ie nutné zaiSit oShn 
techniky i vdobě kdy neprobíhá produkce. Pořadatel zajistí dostatečnouSníSSteJXaž 

do odjezdu , vpnpade odjezdu následující den. Pořadatel ručí za bezpečnost veškerého technického vybaveni, vozidel a osobních věci před poškozením a zcizením třeď lsobou 
Pořadatel je dale povinen zajistit dostatečný požární dohled a hasiči přístroje poblíž piaaSte 

Dale se ujednava, ze v případe poškození nebo zničení majetku dodavatele určeného k pořadatel Jakouko,iv živelnou Zlostí (zejména povodně nebo záplavy), hradfítfo škody

Zejména po dobu pouštění diváků, koncertu a po jeho skončení je nutné střežit nejen podium a ostatní prostory používané technikou ale , rez,,. Ostraha režie bude ukončena až dle pokynů techniky? 

Pořadatel odpovídá za připadne úrazy a majetkové škody vzniklé v souvislosti s akcí pokud nebvlv průkazné zaviněny nedbalosti techniky. ’ ^Ul'uu neDyiy
Pořadatel taktéž zajistí odpovídající zábrany před jevištěm po celé šířce scény i před PA systémem (dle úvazem pořadatele, s přihlédnutím na prostor a druh akce a po předchozí dohodě sízX 
techniky je možno druh zábran změnit) a dále oplocení plůtky kolem zvukové režie 5x5m 2astupcem
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