SMLOUVA o
o spoluprací
odst 2) zákona c. 89/2012 Sb.,
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst
jen „smlouva"), mezi těmito smluvními stranami
občanský zákoník (dále jen
Praha 14 kulturní příspěvková organizace
se sídlem: Šimanovská 47,19800,
47,19800, Praha 14
IČ: 75122 987, DIČ: CZ 75122987

zastoupené Bc. Lucií Stejspalovou, ředitelkou organizace
na straně jedné dále jen „Praha 14 kulturní"

moloko film s.r.o.
se sídlem: U Vorlíků 367/3,160 00 Praha 6
IČ: 49619918, DIČ: CZ49619918

číslo úau 2104423648/2700
UniCredit Bank a.s.
zastoupené Milošem Lochmanem, jednatelem
na straně druhé dále jen „moloko film"

PREAMBULE
moloko film je produkční společnost zabývající se výrobou audiovizuálních děl.
(B)
Praha 14 kulturní je příspěvková organizace zajišťující organizaci kulturní činnosti aa
kulturních programů pro Městskou část Prahy 14.
(C)
Smluvní strany mají společný zájem spolupracovat na výrobě audiovizuálního díla - projektu
ss názvem „Viniand" specifikovaný v čl 1. této smlouvy.
(D)
Vzhledem k nastavení obchodních vztahů, práv aa povinností vyplývajících ze spolupráce na
projektu „Viniand" se smluvní strany rozhodly uzavřít tuto smlouvu o spolupráci.
(A)

Článek II

Specifikace projektu aa předmět smlouvy
1. Projektem „Viniand" se rozumí výroba audiovizuálního díla, tj. zajištění natáčení aa všech
potřebných souvisejících prací k dokončení krátkého hraného filmu.
2. Předmětem smlouvy je stanovení vzájemných práv a povinností smluvních stran při spolupráci na

projektu.

Článek IIII

Práva aa povinnosti smluvních stran
1. Smluvní strany se zavazují poskytovat navzájem součinnost a spolupracovat při plnění úkolů
souvisejících s projektem.
2. Praha 14 kulturní se zavazuje poskytnout jako plnění na spolupráci na projektu dle čl. II této
smlouvy finanční částku ve výši 80.000,-- Kč (slovy osmdesát tisíc korun českých) společnosti

moloko film na účet číslo 2104423648/2700, vedený
uzavření smlouvy.

u

UniCredit Bank a.s. do 10 dnů ode dne

této smlouvy
Praze 14 kulturní následující plnění během výroby projektu v termínu od 18.11. 2020 do 2.12.
2020:

3. moloko film se zavazuje poskytnout jako plnění na spolupráci na projektu dle čl.

I

- vyrábět část projektu na území Městské části Praha 14

- pořídit fotografický záznam z průběhu natáčení filmového díla v lokalitách Městské části Praha 14
- Logo P14K a MČP14 uvést v závěrečných titulkách v audiovizuálním díle, filmu „Viniand", v termínu
do 31.12. 2020
- V závěrečných titulcích filmu bude uvedeno následné znění: Natáčeno na MČP14 - zámek
v Hloubětíně v termínu do 31.12. 2020

4. Plnění společnosti moloko film na spolupráci na projektu, uvedené v článku II. odst. 3,, bude
provedeno v termínu do 31.12.2020.
5. Praha 4 kulturní uděluje společnosti moloko film souhlas
spolupráci na projektu dle čl. I.

s

užíváním loga Logo P14K

a

MČP14 pro

této smlouvy a pro účely a v rozsahu této smlouvy.

Článek III
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou a

to do 31.12. 2020, uplynutím této doby je smlouva

vzájemné spolupráci smluvních stran skončena.
1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden
výtisk. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může být poskytnuta případným žadatelům a
zveřejněna podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.
3. Právní vztahy touto smlouvou přímo neupravené se řídí příslušnými právními předpisy České

republiky.
4. Tuto smlouvu lze doplňovat nebo měnit pouze písemnými, číslovanými dodatky, podepsanými
oběma smluvními stranami.
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají po vzájemném projednání, dle své pravé a

svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni
důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne:

13.11. 2020

a za

nápadně nevýhodných podmínek. Na

V Praze dne 13.11. 2020

Za

Praha 14 kulturní, příspěvková organizace

moloko film s.r.o.
Miloš Lochman

o

