Smlouva o zajištění nymburského posvícení v roce 2015
uzavřená dnešního dne mezi
M ě s t e m N y m b u r k, IČ 00239500, se sídlem Nám. Přemyslovců 163,
Nymburk, zastoupené starostou Ing. Tomášem Machem, Ph.D.
a
H y n k e m T ř í s k o u, podnikatelem v oblasti LTZ, tel. 602342741, IČ 16488725,
bytem Březiněveská 700, Hovorčovice, PSČ 250 64, dále též zprostředkovatel.
I.
Zúčastněné strany se dohodly, že pan Hynek Tříska jako provozovatel zařízení v
oblasti lidové technické zábavy (LTZ), zprostředkuje obsazení a provoz těchto
zařízení na nymburské posvícení v době od 1.9.2015 do 8.9.2015.
II.
Prostor pro rozmístění se stanovuje do prostoru "špičky" u vodní elektrárny na Labi a
navazující komunikaci pro pěší v ul. Na Přístavě v úseku od ul. U Cukrovaru až k
ulici Na Fortně a střed Náměstí Přemyslovců v Nymburce na pozemkových parcelách
ost.pl. 1879/1, 1934 a 1574/2 v k.ú. Nymburk, vyjma prostranství u budovy „Staré
rybárny“ bez čp/če na parcele st. 2066, na kterém provozuje předzahrádku rychlého
občerstvení nájemce „Staré rybárny“.
III.
Zprostředkovatel atrakcí LTZ je povinen po celou dobu trvání provozu těchto atrakcí
zachovat a udržovat průchodnost cesty pod městskými hradbami v celé délce a v
celém prostoru ve kterém budou rozmístěny atrakce LTZ a zprostředkuje provoz
všech prodejních stánků na pozemcích uvedených v čl. II. Prodejní stánky v ul. Na
Přístavě pod městskými hradbami v úseku od ul. Na Fortně až k ul. U Cukrovaru
budou umístěny po celé její délce čelem do komunikace.
Dále se zprostředkovatel atrakcí LTZ zavazuje přerušit hudební produkci těchto
atrakcí po dobu, kterou se bude během Nymburského posvícení konat případný
kulturní program v prostoru městských hradeb. Požadovaný přesný termín omezení
hudební produkce oznámí zástupce Města Nymburk provozovateli atrakcí LTZ ústně
nejpozději 24 hodin před požadovaným termínem.
Atrakce LTZ s vyšší mírou hlučnosti nesmí být umístěny v bezprostředním okolí
Domu s pečovatelskou službou v Soudní ul. čp. 21.
IV.
Potřebný el. příkon bude zabezpečen Středočeskou energetickou a.s. Nymburk na
vlastní objednávku zprostředkovatele. Stejným způsobem bude zřízeno připojení pitné
vody u společnosti Vodovody a kanalizace a.s. Nymburk. Zástupce Města Nymburk
bude po organizační stránce v této záležitosti nápomocen. Zprostředkovatel se
zavazuje po celou dobu pobytu dodržovat platnou vyhlášku obce o čistotě, vzhledu a
řádu údržby Města Nymburka a nebude poškozovat veřejnou zeleň. Zprostředkovatel
zajistí dostatečný počet mobilních WC a také zajistí zákonné odstranění odpadních
vod v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů. Po ukončení činnosti na prostranstvích uvedených v čl. II.

a VII. je předá zprostředkovatel vyklizené a v odpovídajícím stavu v jakém se
nacházely při předání a to určenému zástupci Města Nymburk.
Zprostředkovatel předloží nejpozději do 15 dnů před zahájením Městskému úřadu v
Nymburce ke schválení nákres obsahující seznam a rozmístění atrakcí ve vymezeném
prostoru na Náměstí Přemyslovců a bude se řídit podmínkami stanovenými v
rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací o které požádá odbor správy městského
majetku MěÚ Nymburk a které obdrží obratem po předložení uvedeného seznamu
atrakcí LTZ.
V.
Za užívání prostranství pro umístění atrakcí LTZ a prodejních stánků uvedených v čl.
II. zaplatí pan Hynek Tříska Městu Nymburk jednorázový poplatek ve výši 180.000,Kč při podpisu této smlouvy do pokladny Městského úřadu v Nymburce.
Zprostředkovateli naopak náleží příjmy plynoucí z poplatků vybraných za umístění
jednotlivých atrakcí LTZ a stánků od jednotlivých provozovatelů. Tyto poplatky
vybírá přímo zprostředkovatel.
VI.
Zprostředkovatel dále zajistí provoz stánkového prodeje a výběr poplatků za pronájem
místa ke stánkovému prodeji v části Palackého třídy a v případě pronajmutí všech
míst též na Kostelním náměstí, ul. Na Příkopě a ul. Na Fortně na Nymburském
posvícení a to dne 5.9.2015 v době od 5.00 do 18.00 hod.
VII.
Prostor pro rozmístění stánků na stánkový prodej bude v části Palackého třídy, ul. Na
Fortně, Na Příkopě a na Kostelním náměstí v Nymburce s tím, že stánky budou
umisťovány nejprve na Palackého třídě v úseku od křižovatky s ul. Kostelní až ke
křižovatce s ul. Na Příkopě, v ul. Na Příkopě a až poté na Kostelním náměstí a ul. Na
Fortně (v případě pronajmutí všech výše uvedených míst).
Prodejní stánky na části Palackého třídy budou umístěny po obou stranách ulice,
čelem do komunikace. Stánky budou rozestavěny ve skupinách max. po šesti stáncích
s prolukami 3 m. V ulici bude zajištěn jeden volný jízdní pruh v šíři min. 3,5 m.
Na Kostelním náměstí budou stánky prodejců umístěny po jeho obvodu, ve
vzdálenosti 2,5 m od obytných domů a uvnitř kolem kostela, vždy čelem do
komunikace. Při rozmisťování stánků budou respektovány vjezdy do jednotlivých
objektů. V ul. Na Příkopě budou stánky umístěny po jedné straně ulice, vždy čelem do
komunikace proti staveništi.
Zprostředkovatel zajistí přidělování ploch jednotlivým trhovcům, s ohledem na
podmínky stanovené HZS Středočeského kraje, územní odbor Nymburk.
Zprostředkovatel bude současně informovat trhovce o tom, že parkování vozidel bude
soustředěno na severní straně parkoviště Na Kostelním náměstí.
Konečný úklid a likvidaci odpadu na výše uvedených prostranstvích zajistí vlastním
nákladem zprostředkovatel.
VIII.
Zprostředkovatel zajistí vybírání poplatků za umístění prodejních stánků na
prostranstvích uvedených v čl. VII. Poplatek za pronajmutí jednoho místa je
stanoven na 300,-Kč za den a stánek s výměrou do 6 m2. Poplatek ve výši 300,-Kč

za den a stánek s výměrou do 6 m2 se vztahuje také na prodejní stánky s výhradně
rychlým občerstvením umístěných na prostranství uvedených v čl. II.
Zprostředkovatel složí při podpisu této smlouvy do pokladny MěÚ Nymburk
zúčtovatelnou zálohu (kauci) ve výši 20.000,-Kč na vybrané poplatky za pronájem
míst ke stánkovému prodeji. Zprostředkovatel odvede do 11.9.2015 do pokladny
Městského úřadu Nymburk získaný výtěžek z pořádané akce, který bude zkontrolován
s počtem prodaných stvrzenek, snížený o odměnu zprostředkovatele dle čl. IX. Tento
výtěžek bude vyúčtován proti složené kauci 20.000,-Kč.
IX.
Odměna zprostředkovatele za činnosti uvedené v této smlouvě je dohodnuta smluvní
částkou rovnající se 20% z celkově vybrané částky za prodané stvrzenky za umístění
prodejních stánků v části Palackého třídy, části ul.Na Rejdišti, ul. Na Příkopě,
Kostelním náměstí a ul. Na Fortně uvedených v čl. VII a v případě stánků s výhradně
rychlým občerstvením umístěných na prostranstvích uvedených v čl. II.
X.
Město Nymburk zajistí a předá zprostředkovateli předtištěné a orazítkované pokladní
stvrzenky pro trhovce, podmínky požární bezpečnosti stanovené HZS Středočeského
kraje, Nařízení Středočeského kraje č.6/2010 ze dne 4.1.2010, obecně závaznou
vyhlášku č.2/2004 ze dne 30.3.2004, podmínky stanovené HZS Středočeského kraje,
územní odbor Nymburk a rozhodnutí MěÚ Nymburk o podmínkách zvláštního
užívání a uzavírky místních komunikací stanovené ve správním rozhodnutí.
Zprostředkovatel je povinen dodržovat veškeré stanovené podmínky.
XI.
Provozovatele zařízení v oblasti LTZ a výběr poplatků z prodejních stánků pro rok
2015 schválila rada města dne 1.10.2014 usnesením č. 432. Tato smlouva nabývá
platnosti podpisem smlouvy oběma stranami.

V Nymburce, dne :

---------------------Ing. Tomáš Mach, Ph.D.
starosta Města Nymburk

-----------------------Hynek Tříska

