Smlouva
o zajištění nadstandartních služeb
při svatebním obřadu
č.
Článek 1
Strany smlouvy:
1.1

Město Valtice
sídlo: Nám. Svobody 21, 691 42 Valtice
IČO : 00283665, DIČ:CZ00283665
zastoupené: Ing. Pavlem Trojanem, starostou
(dále jen "poskytovatel")
na straně jedné

a
1.2 .…………………………………………………………………….dat. nar. ……
bydliště: …………………………………………..…………………….………………
a
……………………………………………………………….………..…dat .nar. …….
bydliště………………………………………………………...…………………………
(dále jen "příjemce")
na straně druhé
(strany 1.1 a 1.2 dále též označovány jako "smluvní strany").
Článek 2
Smluvní strany se na základě úplného konsensu o všech níže uvedených
ustanoveních dohodly v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných
právních předpisů a dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění
pozdějších změn doplňků na této smlouvě.
Článek 3
Předmět a účel této smlouvy
Předmětem této smlouvy je stanovení smluvních poplatků mezi oběma

stranami, přičemž účelem smlouvy je upravení tohoto vzájemného vztahu
v souladu s vůlí stran a obecně závaznými právními předpisy.
Článek 4
Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je stanovení smluvního poplatku za uskutečnění
občanského sňatku na jiném vhodném místě dle ust. § 4 odst. 2 zákona
č. 94/1963 Sb., o rodině, v platném znění a zajištění souvisejících
poskytovaných služeb. Jiným vhodným místem je zámecká kaple a zámecký
park Zámku Valtice, zámeček Rendez-vous, Kolonáda Reistna, penzion
v Úvalech 92 a dále uskutečnění obřadu v obřadní síni městského úřadu mimo
stanovenou dobu, což je každá druhá sobota v měsíci.
Článek 5
Poskytované služby
V rámci smluvního poplatku jsou zahrnuty tyto služby:
1. zajištění místa konání obřadu – zámecká kaple, Kolonáda Reistna,
zámeček Rendez-vous, zámecký park a penzion v Úvalech 92,
2. služby uvaděčky,
3. živá hudba,
4. recitace,
5. pronájem hudebního nástroje a vystoupení účinkujících,
6. zajištění vhodného místa,
7. přípitek,
8. věcný dar.
Článek 6
Smluvní poplatky
6.1.

viz příloha č. 1

6.2.

Poskytovatel se zavazuje zajistit veškeré náležitosti, které jsou spojeny
s pořádáním veřejné hudební produkce (živé, reprodukované) vztah
k ochrannému svazu autorskému, zejména zajistí na svůj náklad
zákonné platby a oznamovací povinnost programu produkce
kolektivnímu správci dle ust. § 100 odst. 6 autorského zákona.

6.3

Poskytovatel dále zajistí důstojný průběh obřadu tak, že připraví výzdobu
a úpravu interiérů a jiných prostorů. V interiéru bude umístěn stůl se
slavnostní výzdobou, přenosný státní znak a v zámecké kapli, zámeckém

parku, Kolonádě Reistna místo pro podpis listin. Součástí je dále zajištění
služeb uvaděčky, živé hudební produkce a přípitku. Pro zajištění přípitku
novomanželům bude připraveno vhodné servírovací sklo včetně nápoje.
6.4

Pokud se obřad bude konat na Kolonádě Reistna, je v případě zájmu ze
strany příjemce možné oproti standardním službám navíc zajistit lavice,
prohlídku objektu a elektrickou přípojku.

6.5

Poskytovatel rovněž zajistí bezplatné parkování před budovou Městského
úřadu Valtice pro svatebčany a svatební hosty.
Článek 7
Práva a povinnosti příjemce

7.1.

Příjemce je povinen uhradit smluvní poplatky dle níže uvedených
ustanovení této smlouvy v uvedeném termínu.

7.2.

Poplatky budou uhrazeny v plné výši v hotovosti do pokladny Městského
úřadu Valtice nejpozději v den uzavření této smlouvy.

7.3.

Neuhrazení poplatků ve stanovené lhůtě je důvodem k okamžitému
odstoupení od smlouvy ze strany poskytovatele.

7.4.

V případě, že dojde k odstoupení od této smlouvy ze strany příjemce
služeb, propadá část nájemného ve výši 15 % z celkové výše smluvních
poplatků ve prospěch poskytovatele. Zbylá částka bude neprodleně
vrácena příjemci služby.
Článek 8
Doba trvání

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu konání svatebního
obřadu tj. ……………………….. od …………… do …………… h.
Článek 9
Ustanovení přechodná a závěrečná
9.1.

Veškeré změny této nájemní smlouvy je nutno učinit v písemné formě.

9.2.

V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinné,
zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy účinná. Strany se zavazují

nahradit neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným,
účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu
a smyslu ustanovení původního, neúčinného.
9.3.

Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, řídí se vzájemné
vztahy účastníků smlouvy zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění.

9.4.

Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, přičemž jedno obdrží
poskytovatel a jedno příjemce.

9.5.

Účastníci prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že
tato byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a
svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně
nevýhodných podmínek. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým
podpisem.

Valtice (datum) 2013

________________________
poskytovatel

___________________________
příjemce
____________________________
příjemce

