Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
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Příspěvek do 12. schůze Rady města Kuřimi konané dne 13.04.2022
Smlouva o reklamě a propagaci – Turnaj partnerských měst
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - smlouva

Materiál předkládá:

Ing. Petr Ondrášek - 1. místostarosta

Materiál zpracoval:

Ing. Petr Ondrášek - 1. místostarosta

Vedoucí odboru:
Důvodová zpráva:
Předkládám Radě města Kuřimi ke schválení smlouvu o reklamě a propagaci mezi městem Kuřim
(zhotovitelem) a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., (objednatelem) týkající se zajištění
reklamy na mládežnickém turnaji "PARTNER CITIES CUP", který se koná 25.06.2022 ve sportovním
areálu v Kuřimi. Jde o chlapecký fotbal přípravek na stadionu a dívčí házená žaček na sportovní hale.
Spolupráce je navázána znovu po dvouleté pauze jako v dřívějších letech.

Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
uzavření smlouvy mezi městem Kuřim a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., se
sídlem Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno, IČO 46347275 ve věci zajištění reklamy a propagace na
turnaji mládeže "PARTNER CITIES CUP".
Termín plnění: 31.05.2022
Zodpovídá: Ing. Petr Ondrášek - 1. místostarosta

Vytvořeno 20.04.2022 15:08:27
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SMLOUVA
o reklamě a propagaci
uzavřená podle par.1746 odst.2 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
mezi:
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
se sídlem: Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
zastoupená: Ing.Jakub Kožnárek – generální ředitel na základě zmocnění ze dne 27.4.2017
IČ: 46347275
DIČ: CZ 46347275
Bankovní spojení: KB a.s. Brno-město
Číslo účtu: 5501621/0100
zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u KS Brno, odd.B, vl. 783
(dále jen „objednatel“)
a
Město Kuřim
se sídlem: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
zastoupené: Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou města
IČ: 00281964
DIČ: CZ00281964
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel“)

čl. I.
Předmět smlouvy
-

Předmětem smlouvy je zajištění reklamy a propagace objednatele na fotbalovém
turnaji mládeže “PARTNER CITIES CUP 2018“, který se koná ve dne 24. června
2017 ve Sportovním areálu Kuřim, ul. U stadionu, Kuřim. Akce je zaměřena na
propagaci pití pitné vody z kohoutku.

-

Objednatel se zavazuje za provedenou službu zaplatit zhotoviteli sjednanou odměnu
a poskytnout mu pro její plnění potřebnou součinnost.

čl. II.
Závazky smluvních stran
A) Zhotovitel v rámci této smlouvy umožní:

- Umístění stanu objednatele o rozměrech 3 x 3 metry ve Sportovním areálu Kuřim (ul.
U Stadionu) pro zajištění distribuce pitné vody objednatelem účastníkům akce.
- Umístění stanu objednatele o rozměrech 3 x 3 metry ve Sportovním areálu Kuřim (ul.
U Stadionu) Ve stanu bude objednatel zajišťovat osvěžení účastníků akce.
- Vyvěšení 2 kusů bannerů objednatele v místě konání turnaje „PARTNER CITIES CUP
2018“.
- Zajištění fotodokumentace s uvedením bannerů a stanů objednatele. Fotodokumentaci
zašle zhotovitel po konání akce na e-mailovou adresu: rhermanova@bvk.cz.
B) Objednatel v rámci této smlouvy zajistí následující plnění:
- Montáž dvou stanů, jejich napojení na veřejnou vodovodní síť a distribuci pitné vody.
- Montáž dvou kusů bannerů na dohodnutá místa.

čl. III.
Finanční plnění
1. Za zajištění reklamy a propagace objednatel uhradí na účet zhotovitele částku ve výši
49 000,- Kč + DPH v zákonné výši.
2. Faktura bude vystavena po skončení akce. Faktura je splatná do 14-ti dnů od jejího
doručení. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum vystavení faktury.

čl. IV.
Časové plnění
1. Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu smlouvy oběma smluvními
stranami.
2. Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od smlouvy v případě, kdy druhá strana
nesplní své povinnosti sjednané v této smlouvě.

čl. V.
Závěrečná ustanovení
1. Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a že tato nebyla ujednána
v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
2. Obě smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o smluvních závazcích, které
vyplývají z této smlouvy směrem k veřejnosti.
3. Případné změny ve znění této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou
formou zvláštního dodatku a po oboustranném souhlasu.

4. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po
jednom exempláři.
5. Smluvní strany neakceptují právní jednání protistrany učiněné elektronicky nebo
jinými technickými prostředky.
6. Společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. podporuje rovný přístup,
spravedlnost, legálnost, slušnost a etické chování ve všech obchodních vztazích v
souladu s Etickou chartu a Etikou ve vztazích s dodavateli, kterou vydal SUEZ
Groupe, a která je umístěna na internetových stránkách společnosti www.bvk.cz. Pro
oznámení nelegálního a neetického chování je možné použít emailovou adresu:
ethics@suez-env.com.
7. Tato smlouva byla schválena
10. 5. 2017 usnesením č. XXXXX

V Brně dne

……………………………………………
Ing. Jakub Kožnárek
generální ředitel

na

jednání

Rady

města

Kuřim

dne

V Kuřimi dne

………………………………………………
Mgr. Ing. Drago Sukalovský
starosta města

