Příloha č. 5
zápisu ze zasedání Zastupitelstva obce Hostouň ze dne 14.10.2019

Smlouva o dílo
číslo smlouvy objednatele xx/2019

I.
Účastníci smlouvy
Obec Hostouň, se sídlem……………., PSČ 273 53
zastoupená starostou obce ………………………….
IČ …………..
bankovní spojení ……………., číslo účtu ……………….
(dále jen „objednatel“)
a
Ing. Martina Vampulová
Úzká 376, Hostouň, PSČ 273 53
IČ 86637711
bankovní spojení Česká spořitelna, a.s., číslo účtu 172698329/0800
(dále jen „zhotovitel“)
(dále též oba „účastníci smlouvy“)
uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu
(dále jen „smlouva“).
II.
Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je vyhotovování jednotlivých výtisků periodika obce Hostouň „Hostouňský zpravodaj“, (dále jen „Zpravodaj“) zhotovitelem, dle termínů stanovených
objednatelem (minimálně 4x ročně).
2. Vyhotovením výtisku se rozumí:
• příprava a výběr témat do Zpravodaje
• tvorba jednotlivých textů na dané téma do příslušného čísla Zpravodaje
• zapracování příspěvků obdržených od objednatele do příslušného čísla Zpravodaje
• spolupráce s objednatelem z hlediska témat, obsahu příspěvků, grafické podoby, rozsahu
a doby vydání Zpravodaje
• zajišťování korektur Zpravodaje
• zajištění úpravy grafické podoby Zpravodaje
• organizace a zajišťování tisku Zpravodaje vč. doručení stanoveného počtu výtisků na
Obecní úřad Hostouň
(dále jen „vyhotovení“).
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3. Rozsah jednotlivých čísel Zpravodaje je dán množstvím příspěvků a počet stran Zpravodaje
může být u jednotlivých čísel rozdílný.

III.
Povinnosti zhotovitele
1. Zhotovitel se zavazuje
• konat práci osobně, svědomitě, řádně podle svých sil a schopností a ve stanovených
termínech
• spolupracovat s objednatelem v otázce výběru témat a obsahu příspěvků Zpravodaje,
grafické podoby, rozsahu a doby vydání Zpravodaje a dbát pokynů objednatele
• předkládat objednateli definitivní znění jednotlivých čísel Zpravodaje před zadáním do
tisku ke konečnému odsouhlasení
• dodržet termíny vydání jednotlivých čísel Zpravodaje dle pokynů objednatele (min. 4x
ročně)
• zajistit tisk jednotlivých čísel Zpravodaje v dohodnutém termínu na náklady objednatele
• zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se od zadavatele dozvěděl
v souvislosti se zhotovením díla.

IV.
Práva a povinnosti objednatele
1. Objednatel se zavazuje
• poskytovat zhotoviteli témata jednotlivých příspěvků, konkrétní příspěvky ke zveřejnění
ve Zpravodaji
• poskytovat zhotoviteli veškerou součinnost při vyhotovení jednotlivých výtisků
Zpravodaje tak, aby příslušný výtisk mohl být vydán ve stanovené kvalitě, rozsahu a ve
stanoveném termínu
• vyplácet zhotoviteli odměnu za zhotovení díla dle čl. V. této smlouvy
2. Objednatel je oprávněn
• stanovovat (navyšovat) počet výtisků příslušného čísla Zpravodaje dle aktuálního počtu
obyvatel obce Hostouň
• požadovat po zhotoviteli, aby každé číslo Zpravodaje bylo vyhotoveno ve stanovené
kvalitě, rozsahu, grafické podobě a ve stanoveném termínu.

V.
Cena
1. Objednatel se zavazuje vyplácet zhotoviteli za vyhotovení každého čísla Zpravodaje částku
ve výši 7 200,- Kč (slovy sedm tisíc dvě stě korun českých), za předpokladu, že rozsah
jednoho výtisku nebude přesahovat 8 stran A4. V této částce jsou zahrnuty veškeré náklady
(včetně grafické úpravy), které zhotovitel vynaloží při tvorbě zpravodaje, s výjimkou
nákladů na tisk Zpravodaje. Za každou další stranu Zpravodaje přesahující počet stran 8,
vyplatí objednatel zhotoviteli navíc k částce uvedené ve větě první tohoto bodu částku 900,Kč (slovy devět set korun českých).
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2. Částka uvedená v čl. V. bod 1 bude objednatelem zasílána na bankovní účet zhotovitele,
jehož číslo je uvedeno v záhlaví smlouvy, a to nejpozději do 14 dnů po doručení příslušného
daňového dokladu (faktury) zhotovitelem objednateli. Faktura bude zhotovitelem vystavena
po doručení příslušného počtu výtisků jednotlivých čísel Zpravodaje objednateli.
3. Náklady na tisk Zpravodaje hradí objednatel na základě faktury předložené mu příslušnou
tiskárnou.

VI.
Závěrečná ustanovení
1. Vztahy mezi smluvními stranami neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku.
2. Účastníci smlouvy prohlašují, že smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují
vlastnoručními podpisy.
3. Změny této smlouvy jsou možné pouze formou dodatku odsouhlaseným a podepsaným
oběma smluvními stranami.
4. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
5. Tuto smlouvu lze oběma smluvními stranami vypovědět i bez uvedení důvodu. Výpovědní
lhůta je tříměsíční a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi
druhé smluvní straně.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží
po jednom.
7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem …………..2019.

V Hostouni dne……………

...........................................
podpis objednatele

V Hostouni dne ……………….

…......................................
podpis zhotovitele

