SMLOUVA O SPOLUPRÁCI
kterou uzavřeli dnešního dne v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.
v platném znění tito účastníci:
1. Obec Blatnice pod Svatým Antonínkem, IČ 00284769, sídlo č.p. 28, 696 71
Blatnice pod Svatým Antonínkem, zast. starostkou obce Lenkou Fojtíkovou
(dále jen obec)
2. …
(dále jen pořadatel)

I.
Základní ustanovení
Účastníci prohlašují, že obec je vlastníkem pozemků na kopci sv. Antonína, které jsou
užívány za účelem konání sportovních, kulturních a společenských akcí (dále jen akce).
Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností účastníků této
smlouvy při pořádání akcí na kopci sv. Antonína v obci Blatnice pod Svatým Antonínkem.
Obec se zavazuje umožnit konání akcí na svých pozemcích na kopci sv. Antonína.
Pořadatel se zavazuje konání akcí na kopci sv. Antonína organizačně zajistit.
Účastníci prohlašují, že konání akcí na kopci sv. Antonína upravuje nařízení obce č.
1/2015 tržní řád schválené zastupitelstvem obce dne 19. 2. 2015 (dále jen tržní řád) a
směrnice pro stánkový prodej, parkování a provoz zábavných atrakcí při poutích na kopci sv.
Antonína schválená zastupitelstvem obce dne 19. 2. 2015 (dále jen směrnice). Tržní řád a
směrnice tvoří přílohu a nedílnou součást této smlouvy.

II.
Povinnosti pořadatele
Pořadatel se zavazuje v rámci organizačního zajištění akcí provádět zejména tyto
činnosti:
- vyčlenit prodejní plochy stánků, očíslovat je a vybírat poplatky za tyto prodejní plochy
- při Hlavní pouti zajistí dovoz, údržbu během akce a následně odvoz minimálně šesti
kusů mobilních toalet TOI – včetně úhrady jejich pronájmu i dopravy s tím spojené
- organizovat parkování a vybírat parkovné
- provozovat zábavní atrakce a vybírat vstupné
- zajistit dodržování klidu a pořádku
- zajistit úklid po skončení akce ještě v den konání akce
Pořadatel se dále zavazuje dodržovat veškeré povinnosti stanovené pořadatelům akcí
tržním řádem a směrnicí.
Pořadatel je povinen vést evidenci vybíraných poplatků s tím, že je povinen platícím
vydávat stvrzenky o zaplacení poplatku tak, aby byla umožněna kontrola. Pořadatel se
zavazuje provést vyúčtování vybraných poplatků, které bude obsahovat rozpis částek
vybraných na jednotlivých stanovištích s uvedením zdroje. Pořadatel je povinen částku
tvořenou souhrnem veškerých vybraných poplatků za parkování, za prodejní plochy a za

vstupné na atrakce během konání jedné akce (dále jen výtěžek akce) spolu s vyúčtováním a
evidencí předat do tří dnů od skončení akce obci.
III.
Odměna pořadatele
Obec se zavazuje z vybrané částky vyplatit pořadateli odměnu. O vyplacení odměny
bude rozhodovat zastupitelstvo obce.
Základní výše odměny činí 100 % z vybrané částky. V případě, že pořadatel poruší své
povinnosti uvedené v čl. II. této smlouvy nebo v tržním řádu či směrnici, se základní výše
odměny snižuje o 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. V případě prodlení s úklidem po
skončení akce dle čl. 7. písm. o) tržního řádu a bodu 16. směrnice se výše odměny snižuje o
30.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

IV.
Závěrečná ustanovení
Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, kdy po jednom obdrží každý účastník
smlouvy. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými
dodatky
Oba účastníci prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že
je jim smlouva ve všech článcích jasná a srozumitelná a že nebyla sjednána v tísni, z
nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti a že majetková hodnota
vzájemně poskytnutých plnění není v hrubém nepoměru.
Práva a povinnosti ve smlouvě neupravené se budou řídit platnými právními předpisy,
zejména občanským zákoníkem v platném a účinném znění.
Na důkaz svého souhlasu připojují účastníci smlouvy své vlastnoruční podpisy.
V Blatnici pod Svatým Antonínkem, dne …………………
obec

pořadatel

……………………………………………
Obec Blatnice pod Svatým Antonínkem

…………………………………………

