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SMLOUVA o poskytnutí služeb (Č. 2018001)
Smlouva se uzavírá dle § 1746 Občanského zákoníku Č. 89/2012 Sb.

Odbčratel:
Středisko služeb Školám a Zařízeni pro další vzděláváni pedagogických pracovníků Brno, příspěvková
orga niza cc
Hybešova 15, 602 ClO BRNO
lČ 60SSS980, DIČ CZ 60555980

Zastou pený: PaedDr. Věrou Hlavsovou, statutárn Im zástu pcem,
Dodavatel:
Václav Kubíček
Písařov 121
789 91 Štíty
Česká Republika
lČ: 12098512 DIČ: CZ5409163826

Zastoupený: Václavem Kubíčkem

Předmět smlouvy

1. ľbuto smlouvou se Dodavatel zavážuje za podmínek sjědnäných v této smíouvě poskytnout
přechodně ubytovaným OsObám ubytováni a služby s tím spojené
v zaňzeni dle ČI. ||. této smlouvy a Odběratel se zavazuje zaplatit Dodavateli za ubytováni služby s tím
spojené a za další služby dle a. ||. této smlouvy cenu dle ČI, V. této smlouvy za podmínek zde
sjednaných.

II.

Poskytnuté služby
1. Strava bude poskytnuta formou polopenze - snídaně a večeře, včetně pitného reŽimu.
2. Ubytování bude zajištěno ve dvou až pěti]ůžkových pokojích včetně lůžkovin.
3. Dodavatel se zaručuje, Že Penzion Kocanda odpovídá všem bezpečnostním a hygienickým

normám a předpisům dle zákona 258/2000 Sb. q ochraně veřejného zdraví a vyhlášek č. 137/2004 Sb.
o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při
Činnostech epidemiologicky závažných.

III.
" Počet osob

1. Dodavatel je povinen zajistit ubytování a stravu dle ČI. |[. této smlouvy pro 42 osob.

lV.
Místo a termín poskytnutí služeb

1. Mistém poskytnutí služeb dle ČI. Ii. této smlouvy je Penzion Kocanda, Písařov 75, 789 91 Štíty.
2. Termín poskytnutí služeb je od 2. 1. 2019 11 hod. do S. l. 2019 10 hod. pro 18 osob a od 2. :í.

2019, 11h do 6. 1. 2018, 10h pro 25 osob.
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V.
Cena za poskytnuté služby

1. Za ubytování a stravu dle ČI. ||. této smlouvy je Odběratel povinen zaplatit Dodavateli
následujícicenu: 480 Kč za 1osobu/den.

2. Cena za ubytováni a stravu na dobu uvedenou v ČI. lV. Pro 42 činí 73.920,- KČ.
3. výše ceny je konečná a neměnná.

VI.
Způsob úhrady za poskytnuté služby a případné vzniklé škody

1. Úhrada za poskytnuté služby bude provedena bezhotovostním převodem na základě faktury,
která bude vystavena a zaslána na adresu Odběratele uvedenou v záhlaví smlouvy nebo e-mailem na
adresu podate|na@sssbrno.cz.

2. Fakrurace za poskytnuté plněni bude pTováděna ihned po proběhnutí akce.
3. Pokud faktura nebude obsahovat všechny zákonem stanovené náležitosti, je Odběratel

oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, Že Dodavatel je poté povinen doruČit novou fakturu s
novým terminem sp|atnosti - v takovém případě není odběratel v prodlení s úhradou,

4. K faktuře je Dodavatel povinen doložit potvrzeni o odběru sjednaných služeb s podpisem
vedoucího skupiny.

5. Dodavatel smi fakturovat jen služby sjednané touto smlouvou.
6. Za případné Škody způsobené účastníky kurzu ručí vedoucí skupiny a náhradu je nutno vyřídit

ihned na místě. '

VIL
Další práva a povinnosti

1. Ubytované osoby mají právo užívat prostor vyhrazený jim k ubytování dle ČI. ||. této smlouvy,
jakož i společné prostory ubytovacího řízeni a využívat služby s tím spojené.

2. Dodavatel je povinen odevzdat ubytovací prostor dle ČI. ll. této smlouvy ubytovávaným
osobám ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistí nerušený výkon práv spojených s ubytováním.

VIII.
Závěrečná ustanoveni

1. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po
jedmm.

2. Tuto smlouvu lze měnit pouze numericky číslovanými dodatky v písemné podobě.
3. Smluvní strany prohlašují, že údaje, které uvedly v záhlaví této smlouvy, jsou platné a že

osoby zde uvedené jsou jejich oprávněnými zástupci.
4. Pokud by jednotlivá ustanovení této smlouvy se ukázala být neplatná, neúčinná,

nevymahatelná či neprQvedite|rlá nebo by se neplatnými, neúčinnými, nevymahatelnými Či
neproveditelnými stala, nebude tím dotčena platnost této smlouvy jako celku. Smluvní strany se
zavazují nahradit neplatné, něúČinné, nevyrriahatelné Či neproveditelné ustanovení platným,
účinným, vymahatelným či proveditelným ustanovením, které se pokud řňOŽno bhží účelu
neplatného, neúčinného, nevymahatelného nebo neprQvedite|ného ustanoveni, něbo jsou povinni
podle těchto zásad uzavřít novou smlouvu.

5. Není-|i v této smlouvě stanoveno jinak, budou písemnosti mezi stranami dle dohody
smluvních stran doručovány na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. V případě nevyzvédnutÍ
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písemnosti je za den doručení považován desátý den ode dne předání zásilky k poštovni přepravě a
tímto dnem se pÍsemnost považuje za doruČenou i v případě, Že si adresát pÍsemnost v uvedené lhůtě
nevyzvedl a/nebo se o jejim uložení nedozvěděl.

6. Práva a povinnosti smluvních stran se v otázkách touto smlouvou neupravených řídí
příslušnými ústa novenimi zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

7. Smluvní strany prohlašuji, Že si túto dohodu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem
souhlasÍ a na důkaz toho, že ji uzavřely ze své váŽné, urČité a svobodné vůle a nikoliv v tísni nebo za
nápadně nevýhodných podmínek, připojují niže své vlastnoruční podpisy.

. . .

V Brně dne 17. 12. 2018 V Písařově dne 17. 12. 2018

Za Odběratele
PaedDr. Věra Hlavsová, statutární zástupce

Za Dodavatele
Václav Kubíček

Středisko sluŽeb školám a zořÍzenípro další
vzděláváni Pedagogických ProcovnÁcŮ Brno,
přjspěvková organizQce
Hybc!š?\ia 253 ' 15, Brno \1·wwsssbrno.cz
ic: 00555980 (Ĺ) DIČ, CZ6055598O
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