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Základní parametry Smlouvy o zajišťování kulturních služeb
v objektu Měšťanská beseda v Plzni na období 2019-2029
Současně s touto smlouvou uzavírá vlastník (statutární město Plzeň) s dodavatelem (Dominik
centrum s. r. o.) Nájemní smlouvu (objektu Měšťanská beseda a dalších nemovitých
a movitých věcí), přičemž účinnost jedné z obou předmětných smluv je závislá na účinnosti
druhé z obou předmětných smluv.

Účel smlouvy:
Účelem této smlouvy je optimální využití kapacity objektu Měšťanská beseda, realizace
kulturních akcí a efektivní využití veřejných prostředků určených na kulturu s cílem
rozšiřování nabídky kulturních služeb a uspokojování kulturních potřeb obyvatel
i návštěvníků města Plzně.
Za zajišťování kulturních služeb v objektu Měšťanská beseda se pro účely této smlouvy
považují kulturní produkce, zejména hudební, filmová (art kino) a divadelní představení,
literární a kulturně edukativní pořady, umělecké workshopy, komponované pořady,
festivalové přehlídky aj. pro širokou veřejnost.
Dodavatel se zavazuje, že veškeré služby a produkce jím nabízené a pořádané v objektu
se budou vyznačovat vysokou kvalitou a úrovní odpovídající reprezentativnosti prostor
Měšťanské besedy, jejich kulturnímu, společenskému a historickému významu.

Doba trvání smlouvy: doba určitá od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2029

Výše roční odměny:
Dodavateli náleží za plnění této smlouvy roční odměna za každý rok trvání účinnosti této
smlouvy ve výši: 10.000.000 Kč (slovy: deset milionů korun českých) bez DPH v zákonné výši.
Parametry veřejné kulturní služby:
Dodavatel se zavazuje postupovat při zajišťování kulturních služeb a při využití objektu
Měšťanská beseda podle schválených parametrů požadované veřejné kulturní služby
a návrhu dalších aktivit pro využití objektu Měšťanská beseda v Plzni, Kopeckého sady 13,
od 1. 1. 2019, v souladu s usnesením RMP č. 374 ze dne 5. 4. 2018.
Dodavatel se zavazuje zajistit v letech 2019-2029 v Měšťanské besedě za odměnu
poskytnutou vlastníkem min. roční počet povinných akcí – minimálně 400 povinných
kulturních akcí/ročně a 200 ostatních akcí /ročně.
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Kulturní produkce budou zajištěny ve struktuře:
Počet min. povinných kulturních akcí po 1. 1. 2019/rok

Smluvní počty akcí

kulturní akce pro děti předškolního a školního věku, mládež

90

kulturní akce pro seniory
klasická hudba
jazzová, alternativní a folková hudba, world music

30
15
30

divadelní představení, talkshow, koncerty dalších žánrů,
autorská čtení, večery poezie a cestovatelské přednášky aj.

50

filmové projekce

185

CELKEM

400

Dále dodavatel zajistí minimální roční počet ostatních akcí: min. 200 dalších akcí (firemní
akce a školení, plesy, slavnostní ceremoniály, bankety aj).
Podmínkou realizace akcí v objektu Měšťanská beseda je dodržování Provozního řádu
a Všeobecných obchodních podmínek při užívání objektu Měšťanská beseda a též volné
termíny pro realizaci. Dodavatel se zavazuje, že všechny kulturní produkce konané
v Měšťanské besedě v Plzni budou adekvátním způsobem propagovány na webových
stránkách.
Na všechny akce konané v objektu bude zajišťován prodej vstupenek v objektu, možnost
úhrady vstupenek - platbou v hotovosti a platební kartou, včetně platby eurem.
Dodavatel se dále zavazuje v rámci plnění této smlouvy a v ceně odměny, která mu za toto
plnění náleží, umožnit v objektu Měšťanská beseda těmto pořadatelům realizaci jejich akcí
v jednotlivých prostorách objektu Měšťanská beseda a poskytnout jim na realizaci těchto
akcí slevy oproti běžnému ceníku pro: akce statutárního města Plzeň (bezúplatné poskytnutí
prostor a poskytnutí slevy na službách), slevy na nájemném a službách pro kulturní akce:
městských příspěvkových organizací, Plzeňské filharmonie, o. p. s., Filmového klubu Plzeň,
z. s., a organizátory Filmového festivalu Finále. Dodavatel je dále oprávněn poskytnout další
slevy ostatním pořadatelům.
Kontrolní mechanismus plnění zajišťování kulturních služeb:
Dodavatel se zavazuje podávat vlastníku měsíční přehled o počtu a druhu konaných akcí,
celkové návštěvnosti objektu v daném období a způsobu využití jednotlivých prostor objektu
Měšťanská beseda v tabulkovém přehledu, a to v tištěné i elektronické podobě. Tento
přehled dodá dodavatel jako podklad k faktuře za úhradu zajišťovaných kulturních služeb.
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Dodavatel má povinnost vést účetní evidenci o veškerých výnosech a nákladech souvisejících
s povinnými kulturními produkcemi na zvláštních analytických účtech nebo na samostatném
středisku či zakázce.
Celkový roční přehled všech akcí a kulturních produkcí včetně přehledu návštěvnosti
za běžný kalendářní rok dodavatel předá vlastníku nejpozději do 31. ledna následujícího
kalendářního roku. Dodavatel se zavazuje výše uvedený roční přehled ve stanovené lhůtě
předat vlastníkovi, který provede kontrolu a vyhotoví Záznam o kontrole zajišťování
kulturních služeb v objektu Měšťanská beseda za daný rok.
Dodavatel se zavazuje umožnit vlastníkovi pravidelné kontroly kulturní a jiné produkce
v objektu.

Další ustanovení:
V záležitostech plnění této smlouvy jedná za vlastníka Odbor kultury Magistrátu města Plzně.
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