
 

S m l o u v a    o  s p o l u p r á c i   s   m ě s t e m    L o v o s i c e  

uzavřená dne   27.září 2005 

mezi 
Provizi spol. s r.o. 

IČ:   25416952 

se sídlem   Mírové náměstí 25, Litoměřice 412 01 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem 

zastoupená: Janem Dostálem, jednatelem 

na straně jedné (dále jen „zhotovitel") 

v oddílu C ,vložka 16788 

Městem Lovosice 

IČ:  00263991 

se sídlem  Školní 2, Lovosice 410 02 

zastoupená: Janem Kulhánkem, starostou města 

na straně druhé (dále jen „zadavatel") 

I.      Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zajistit informování občanů a prezentovat město viz. 

článek II. Povinnosti zhotovitele a podpora zhotovitele městem Lovosice viz. článek III. Povinnosti 

zadavatele. 

II. Povinnosti zhotovitele 

2.1 Zhotovitel se zavazuje dvakrát týdně vytvářet zpravodajský pořad v délce 15 minut. Pořad je složen ze 

zpravodajského a z reklamního bloku. Reklamní blok nebude delší než 4 minuty 30 vteřin. 

2.2 Zhotovitel se zavazuje dodávat měsíčně záznamy jednotlivých reportáží ve formátu DVD a vytvářet tak 

městskou video kroniku. 

2.3 Zhotovitel se zavazuje vytvořit prezentační video, které bude propagovat město. Toto video bude 

následně vysílání minimálně jedenkrát měsíčně v kabelové síti společnosti Karneval. Finální produkt 

předá zhotovitel zadavateli včetně veškerých práv na vysílání a prodej díla. 

III. Povinnosti zadavatele 

3.1 Zadavatel se zavazuje finančně podporovat společnosti Provizi spol. s r.o. částkou 

5.950,-(pěttisícdevětsetpadesátkč) měsíčně splatných na účet zhotovitele na základě faktury vystavené 

prvního v daném měsíci. Číslo účtu zhotovitele: 999137028 / 2400 Ebanka Ústí nad Labem 

3.2 Zadavatel se zavazuje spolupracovat na vzniku prezentačního videa v případném získávání dalších 

důležitých informací, které jsou vhodné pro použití v prezentačním pořadu. 

3.3. Zadavatel se zavazuje informovat zhotovitele o akcích konaných za účastní představitelů města a o 

akcích, které jsou vhodné pro zachování ve video kronice. 

IV. Trvání smlouvy 

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s tím, že může být ukončena písemnou dohodou smluvních 

stran s výpovědní lhůtou tři měsíce. 
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