
oFo§TRAvA
19*22/7l2o17

Nájemní smlouva č. 1,517287
uzavřená ve smyslu zák. .89/2012 Sb.občansloý zťkonik,

mezi níže uvedenými smluvními stranami:

OFOSTPAVA
19-22/7l2o17

Pronajímatel:
Adresa:
Zastoupení:
Ič:
číslo účtu:
Regishace:

Smluvní strany
Colour Production, spol. s r.o.
Lomená 349,747 66 Dolní Lhota
Daniel Krečmer na základě plné moci
258 302 10 DIČ CZ258 302 10
2015302/0800
Cl9967 u KS Ostrava. Variabilní symbol: l5t7287

Nájemce: Nadační Fond Čisté Mě.to
Zastoupen: Petra Kolková
Adresa: č.p.l01,280 02 Němčice
Ičo: 05 073 863

Tet.420 720 751 755

DIč:

l. Pronajímatel se zavazuje po dobu akce:
a, zajistit prodejní místo v prostoru:
b, zajistit přívod el. energie

n.
úvodní ustanovení

Pronajímatel je hlavním pořadatelem a organizátoremkultumí akce pod néurvem coLoURs oF osTRAvA
konané ve dnech19-22-7,2017 v ostravě v Dolní oblasti Vítkovic - dále jen akce.

il.
Předmět smlouvy

l, Pronajímatel se zavazuje Pronajmout nájemci pronajímate|em vymezené prodejní místo na akci, a to po celou dobu jejího
konrfurí, za podmínek uvedených v této sm|ouvě.
2. Nájemce se zavazuje zaplaíit nájemné ve sjednané v,ýši.

III.
Podmínlcy smlouuy

zónaP rozměry: 2 m prod. délky a hl.: 3 m

OdbČr tlektr"inY tia<l rútrrec sje<lnanélro oplavňuje prorrujírrraíele okanižil:ě orlsttttrpit rxt této smlotivv
a nájemc* jrl povinen ulrradia snrluvrri ptrkrtrr v* v}iši sjednané}ro ná_icnrného.

c. zajistit parkovifurí pro automobil do 3,5t : Ix parkování v areálu
d. zajistit označení vstupu pro obsluhující personál: 2 k§

2. Nájemce se zavazuje:
a, uhradit dohodnutou Částku pronajím ateli zaposlgtované služby, dle podmínek v článku ry. této smlouvy -
b, dodržovat veškeré platné hygienické, provozní a požrimí předpisy
c. počínat si tak, aby pronajímateli nevznikla žádná škoda
d, v případě, že škodu způsobi, tuto uhradit v plné l}ši pronajímateli na zžkladě uýzvy
e, viditelně umístit na stánku povolení k prodeji vydané pronajímatelem
f. dodržet dohodnutý prodejní sortiment dle této smlouvy: (uvedený niže)

Patentovaný, česlcý kapesní popelnft na nedopalky

h. nenabízet tento určený sortiment
VeŠkeré náPoje, koPeČkovou zmrzlinl,nanuky, tabákové výrobky, deštnfty, laserové ukazovátka,
dále Pak zbraně a dalŠÍ zboží, jehož prodej by byl v .o"po"u s platnymi pre-vnimi preopisy čn.

Iv.
Cena a platební podmínlqt

l, Nájemce - Plátcc Dl}H - se zavazuje uhradit pronajímateli částku s DpH, neplátce bez D}}H:
5 636 Kč bez DPH l 6 820 Kč s DPH

ato 50Yo z této částky nejpozději do 7 dnů od lystavení smloury - tj. do 28.06,2017
zbYlých 50 % Pak do 30.6.20.17 - Pokud.bu{c l00 7o částky uhrazena do v,ýše uvedených 7 dnů, bude Vám poslrytnuta
sleva 5%, to znarnená, že nájemce uhradí na účet částku:

5 073 Kč bez DPH l 6138 Kč s DPH a na tuto částku Vám bude zaslána faktura.2, Nebude- li celá Částka z,aP|acenav Plné výši do r"ýše uvedeného data, bude tato smlouva zrušena a prodejni místo bude
posku§nuto jinému nájemci a smlouva tímto zaniká.
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v.
zdvěrečnó ustanovení

l. Pokud není dohodnuto jinak, platí v ostatním ustanovení zákona ě. 8gl20l2 Sb. o.z. a předpisŮ souvisejících,

2. zménya dodatky k tét" sňiilv! rnoňou ul't provedeny pouze písemnou formou po vzájemné dohodě obou

, ffi?il§li'}.1'#... bude prodávat jiné zbožinež shora určené, pak je oprávněn pronajímatel s okamžitou Platností

odstoupitodtétosmloulyuruaj..""j.povinenuhraditsmluvnípokutuvev'.ýšisjednanéhonájemného.
4. Tato smlouvu 1. ',ryt otovÉnu u. ouou .tqrropisech, z nichžkaždý má platnost originálu a obdrŽÍ jejkaŽdá

ze smluvních stran.

5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran,

6. V případě zrušení akce uuJe najemci zaplaclnénájemné vráceno, pokud se stranynedohodnoujinak, Nájemce nemá

nálrok na vrácení nájemného nebo jeho části, pokud pronajímatel nemohl v důsledku okolností vylučujících jeho

odpovědnost nebo na zakladě vyšší moc splnit povinnostiite teto smlouvy, Za okolnosti lyluěující odpovědnost se považuje

píekiůka, ježnastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splněni její povinnosti, jestliže nelze rozumně

předpokládat, že bypovinnástranatuiopřekážkunebojejínásledkyodvrátilanebopřekonala, 
adá\e, že by vdobě

vzniku závazku tuto překažku předvídala,

7'Vpřípadě,ženájemceseakcenezúčastnianeoznámítotopísemně2ldnípředzahájenímakce,paksetotopovažuje
zaporušeni povinností aje sjednána smluvni pokuta pro takorrý případ ve výši zaplacené 50'Á zálohy, V takovém

případě zap|acenázáloha se zapoéitávána smluvní pokutu,

8, obě strany podpisem ."ril;"y iwrzuji, že smlouva 6yla uzavřena dobrovolně, po vzájemné dohodě,

nikoli v tísni za nápadně neqýhodných podmínek,.

9,prodejceběhemakcenesmiprovádětžádnýsampling(rozdávanívzorkůzdarma) 
zbožianenípovolenovyužívathostesek

jako poutaěe k prodejnímu místu.

10. prodejci není povoleno jakkoliv zasahovat mimo svojí vyznaěenou plochu, Např, reklamními a prodejními

stojany, předsunut,ými grily, apod,

l1.Podnájemníkneníoprávněnpřenechatsvápotvrzenánr,av1,{alatou]osmlouvou,třetíosobě.
12. pronajímatel si vymezuje pr6vo rozviuat..touuo, polud bude brand (obchodní značka) nájemce v fozponr s partnery

iT:ii?jh.. nese odpovědnost za škodu způsobenou na majetku, osobách či právech ďetích osob v riimci svého pobyhr na

festivalu Colours of ostrava. pronajímatel nese odpovědnost za škodu na zdravi či majetku nájemce Či jinou Škodu, kterou

zavinil porušením srných povinnosti lryplývajících z obecně závazných předpisů alnebo z této smlouvy,

a to do qiše nájmu sjednaného shora. 
-pionalímatel 

neodpovídá za ušlý zisk nájemce v plném rozsahu, pronajímatel nenese

jakoukoliv odpovědnost za škodu nazdravi8i majetku, te tcere došlov souvislosti s individuální PřePravou nájemce k

místupronájmuvrátnciColoursofostrava,aťližbysejednaloozranéni,atozraněníbezisnásledkemsmrti,nebo
zničení, poškození, odcizení zavazade|,motorového vozidla apod. Rovněž nenese odpovědnost za škodu na vnesených

věcech nájemcem /peníze, šperky, cenné věci/, pokud nebyly předány do úschovy,

Doplňující informace:

Závozr^ýrobkůaslužebnájemcemůžebýtprováděňpouzepodobuuzavřeníareáluproveřejnost.
Pronaj ímatel nezaj išťuj e ostrahu pronaj até p lochy,

Autanájemcenesmíbezpovoleníparkovatvareáluakceanaparkovištipředareálem.
Akeditace - povotení k irodeji a označení burte lrydáván o na štóbu u hlavního ujeztlu tlo aredlu ,

Dne l8.7.2017 ott 16:00 do zo:oo nod a 19.7. 2017 od 6:00 do 9:00 hoď Každý nájemce má předem

určené místo, které je dané velikosti pronajaté plochy, sortimentem a dalem úhrady smlourry,

Nájemce je povinen si zajistit minimálně 30 m normalizovaného prodloužení na předplacenou elektropřípojku,

Areál akce ie nutno opustit 23.7.2017 mezi 04:00 a 1 l:00 hod,

Vaše čislo prodejního mista je: S 287

v,S,qeL...,. on"...ůl).,§,.$9'ř
v ostravě, dne 21.06.2017
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lsi§l4 **iťií{lýkřsi

ř}] ř{rs
1lU&*,r petra kolková

Jonáš Vrchovslcý

za pronajímatele na základě plné moci

.letlnu potlepsan*u snrlouvtt (scauJ zašlct* c-nrailern na adrcsu:

stanXy@coiour§,cz, nebo poStou na adíssu: ORlENTAL,cz §"r,o, , Výškovická 3085i2,
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za nájemce č. p. l01,280 02
lC:05073863
info@ciste-me5t(
www.ciste-mestt

70030, Ostrava 30


