
 

 

Městská část Praha - Ďáblice  
Rada městské části  

 
 
 

 
14. zasedání 

dne 27. 4. 2015 
 
 
 
 
 

USNESENÍ č. 115/15/RMČ  

k smlouvě  o propagaci MČ Ďáblice se společností Kolektory Praha, a.s. 
 
 
 

Rada po projednání 
 
 
I. souhlasí  
s podpisem smlouvy o propagaci MČ Praha – Ďáblice se společností Kolektory 
Praha, a.s.  
 
II. pověřuje  
starostu podpisem této smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení. 
 
 
 
 
 
 
 
               Martin Lonek               Ing. Miloš Růžička 
            zástupce starosty             starosta  
   



                                                                                                      Evidenční číslo:  

                                   
 
                             Smlouva o propagaci 
 
                                                 I. 
                                     Smluvní strany 
 
 
Kolektory Praha, a.s. 
Zastoupená: Ing. Petrem Švecem, předsedou představenstva 
                      Ing. Vítězslavem Gloserem, místopředsedou představenstva 
IČ: 26714124 
DIČ: CZ26714124 
Se sídlem: Pešlova 341, 19000 Praha 9 
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. 
Číslo účtu:  0246929231/0300 
Zapsané v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 7813 
(dále jen zadavatel) 
 
a  
 

Městská část Praha - Ďáblice 
Zastoupená: Ing. Milošem Růžičkou, starostou 
IČ: 00231266 
DIČ: CZ00231266 
Se sídlem: Květnová 553/52, 182 00 Praha 8 - Ďáblice 
Bankovní spojení: PPF 
Číslo účtu: 501855998/6000 
Zapsaná v ………………………………………………….. 
(dále jen dodavatel) 

 
 

uzavírají v souladu s ustanoveními nového občanského zákoníku, zejména s ustanovením  
§ 1746 odst. 2. 

 
                                                                II.  
                                          Předmět smlouvy 
 
Předmětem smlouvy je zajištění propagace obchodního jména zadavatele při realizaci akce 
„Zvon porozumění, vlastní identity a spolupráce“, která bude probíhat od ……do………v 
…………………….doplnit.  
 
 
 
                                                                 III.  
                                      Povinnosti smluvních stran 
 



  1. Dodavatel se zavazuje k propagaci zadavatele zejména následujícím způsobem: 
                 

    - umístit logo zadavatele na webových stránkách související s konáním akce 
    - umístit logo zadavatele na všech tiskovinách vydávaných v souvislosti s konáním akce 
    - umístit logo zadavatele na viditelném místě v prostorách konání akce. 
     
     
     
  2. Dodavatele se zavazuje předat do 14 dnů po ukončení smlouvy fotodokumentaci o  
      provedené prezentaci. 
       
  3. Zadavatel se zavazuje dodat potřebné materiály k zajištění propagace (logo v pdf   
      formátu) do ………….. 
 
  4. Kontaktní osoby: na zadavatele Dana Janečková, janeckovad@kolektory.cz, 604 411 414 
                                   na dodavatele  …………………………………….doplnit 
 
 
                                                      IV. 
                      Cena plnění a platební podmínky  
 
Smluvní strany se dohodly, že cena za plnění předmětu smlouvy činí 138 000,- Kč (slovy: 
stotřicetosmtisíc korun českých) + DPH dle platných předpisů. 
Dodavatel je plátcem DPH. 

 
Dodavatel po podpisu smlouvy vystaví zálohovou fakturu na částku 138 000,- Kč + DPH dle 
platných předpisů  s termínem splatnosti do 14 dnů. Po realizaci akce provede celkové 
vyúčtování a rovněž zašle zadavateli podklady dané bodem 1 a 2 čl. III této smlouvy. 

 
Dodavatel se zavazuje v případě nedodržení stanovených podmínek a sjednané propagace 
zadavatele k vrácení výše uvedené smluvní ceny na účet zadavatele do 30 dnů od doručení 
výzvy k jejímu vrácení. 
 

 
                                                         V.  

                                       Ostatní ujednání 
 

Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou stran. Vyhotovuje se ve čtyřech výtiscích, z 
nichž dva obdrží zadavatel a dva výtisky dodavatel. Měnit či jinak upravovat ji lze pouze 
očíslovanými písemnými dodatky. 
     
  V Praze dne ………………. 

 
 

  
  …………………….                   ……………………….                  ………………………     
    Ing. Petr Švec                            Ing. Vítězslav Gloser                          Ing. Miloš Růžička                              
předseda představenstva       místopředseda  představenstva                            starosta   
   Kolektory Praha, a.s.                 Kolektory Praha, a.s.                           MČ Praha - Ďáblice 


