
SMLOUVA O DILO

Kunějovice 28,330 35 Kunějovice,
zastoupena starostou obce, panem Miloslavem Novákem,
IČ: 00573086, bank.spoj en í: 3 1729 -37 1 l 0fi0
lzadavatell

a

Mgr. Jan Teikal,
heraldická§oóa.

lautor - zhotovitel/
Smlulní strany se dohodly na této smlouvě:

1. předmětem smlouvy je vy-tvoření obecních s;,rnbolů, tj. znaku a vlajky obce kunějovice vsouladu
s příslušnými zákonnými normanti, zejména pak s ustanoveními zákona o obcích a autorského zžkona,

2. Zhotovitel se zavazlje realizovat předmět smlouvy ve ďech etapách, vedoucích k vytvoření obecních
symbolů takto:
2.1 Náwh maku obce a vtajky obce, vypracovaný vsouladu sheraldiclaými a vexilologichými zásadami

a fla záklaďé heraldic§ relevantních historicloých podkladů. Výtvamá realizace nejméně
5 barevně ďnebo kompozičně odtišn}ch variant náwhu znaku a vlajlcy obce k předložení zástupcům
obce.

2.2 Y5tvar.tá rcalizace obcí zvolené varianty návrhu symbolů a lyhotovení žádosti k předložení Podv,ýboru
pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamenfu ČR 1Oate 1en ,,PHV PS PČRl.

2.3 Vyhotovení kresebného prvopisu symbolů obce ve vektorovém formáfu po schválení v PHV PS P ČR.

3. První část díla dle odst. 2.1 bude odevzdána nejpoz<lěji do 2 měsiců ode dne podpisu smlouvy k rukám
zadavate7e.

4, Druhá část díla dle odst. 2.2 bude odevzdána nejpozději do 14 dnů ode dne písemného vy,ozumění
áotovitele o schválení náwhu symbolů ze strany zadavatele.

5. Třetí část díla dle odst.2.3 bude odevzdrána nejpozději do 14 dnů ode dne lyrozumění áotovitele
o schválení symbolů ze strany PHV PS P ČR k rukám zadavatele.

6. Zadavatel se zavazl$e r,yplatit áotoviteli za dilo sjednanou odměnu - autorský honorář ve výši
14. 990,-Kč (Čtrnáct tisíc devět set devadesát korun českych) takto:
6.1 Sjednaná odměna ve v}ši 12.770,-Kč bude zhotoviteli vyplacena bankovním převodem na jeho qýše

uvedený účet do l0 kalendářních dnů ode dne dodání díla podle odst. 2.1 a 3 této smlouvy.
6.2 Sjednaná odměna ve v,ýši 2.220,-Kč bude ďrotoviteli vyplacen bankovním převodem na jeho rnýše

uvedený účet do 10 kalendářních dnů ode dne dodání díla podle odst. 2.3 a 5 této smlouvy.

7 " Tato smlouva je současně licenční smlouvou ve smyslu příslušných ustanovení autorského zákona,
kterou zhotovitel poskytuje zadavatelioprár,rrění ke všem způsobům užiti díla(tj. PHV PS PČR schváleného
maku a vlajky obce) v neomezeném rozsahu. Zhotovitel nesmí k dílu poskytnout licenci jinému. Pokud tato
smlouva některé otázky neupraluje, použije se přiměřeně ustanovení autorského zákona a dalších
příslušných právních předpisů.

8. Tato smlouva je sepsána ve dvou lyhotoveních, znichžkaždé má právoplatrrost originálu.

Kunějovice, dne 21, 9. 20l8 Ostrava-Heřmanice, dne ť .aZOrc

--l fulgr. Jan Telkal|-{
E=a= Záblatská z3lz5
w 713 oo ostrava
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OBEC KUNĚJOVICE
Kunějovice 28
330 35 Líšťany
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