
Smlouva č. 2019/0010

SMLOUVA
Po p edchozím projednání a dohodě uzavírají Smluvní Strany:

1. Městská část Praha 17
Se Sidıemz Žaıanskêhø 291/121), 163 02 Praha 17
Zastoupená: starostkou Mgr. Jitkou Synkovou
IČ: 00231223
DIČ; CZ 00231223
bankovní Spojení: Česká spo itelna a. S.
č. účtu: 27-2000700399/0800
(dále jen Objednatel)

a

2. 4 FITNESS CONSULTING S.r.0.,
Se Sídlem: Na Hačálce 199, 251 01 Tehov
zastoupená: Davidem Hufem
IČ: 25019422
DIČ: CZ25019422
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen poskytovatel)

tuto Smlouvu.

I.

P edmět smlouvy

l. P edmětem Smlouvy je Závazek poskytovatele Zajistit pro objednatele veškeré prác-e a
činnosti Související S realizací akce Cvičení pro Seniory.

2. Poskytovatel, Společnost 4 FITNESS CONSULTING, S.r.o., Zajístí plnění p edmětu této
Smlouvy Sám, pop . Za účasti t etích osob, p itom však Za realizaci odpovídá objednatelì
Sam.

II.

Termín a místo plnění

1. Termín pro realizaci p edmětu této Smlouvy je od 1.1.2019 do 31.12.2019. Projekt je
Z důvodu pozitivní účinnosti na Zdraví Seniorů koncipován jako celoroční, dlouhodobý,
pravidelně Se opakující. Cvičení probíhá lkrát týdně pod vedením vyškolených cvičitelů
pro cvičení pro Seniory, Samotná lekce trvá 50 minut.
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Místo realizace p edmětu Smlouvy je v letních měsících 0d května do Zá í na fitnessovém
h išti pro Seniory v ul. Bendova 1121/5 na pozemku parcelní čísloˇ 1234/14, V Zimních
měsících od íjna do dubna cvičení probíhá V prostorách Sokolovny Repy, ul. Na Chobotě
125/2b.

III.

Cena a platební podmínky

Za realizaci p edmětu této Smlouvy Zaplatí objednatel poskytovateli dohodnutou cenu, a to
100.000,- Kč, včetně DPH (Slovy jedno Sto tisíc korun českých).
Vyúčtování provede poskytovatel jednou měsíčně formou dokladu, který bude mít všechny
náležitosti Stanoveně p íslušnými právními p edpisy, a to nejpozději do 14 dnů po
ukončení měsíčního cyklu zpětně. Doba Splatnosti bude 14 dnů od doručení p íslušného
dokladu objednateli.

IV.

Součinnost objednatele

Pro realizaci p edmětu této Smlouvy poskytne objednatel poskytovateli nezbytnou
Součinnost.
Poskytovatel dodá objednateli grafické podklady rozvrhu cvičení pro print, web.
Objednatel na vlastní náklady vytiskne nezbytný počet reklamních letáků S rozvrhem
cvičení, umístí jej na své oficiální webové Stránky a poskytne nezbytný prostor pro
propagaci cvičení pro Seniory v měsíčním tiskovém Zpravodaji objednatele - epskě 17 a
jiných oficiálních využívaných mediálních zdrojích.
Objednatel poskytne poskytovateli logo Městské části Praha 17 V digitální podobě, které
bude použito na propagačních materiálech akce Cvičení seniorů na území MČ Praha 17.
Poskytovatel bude tento program propagovat na Svých Webových Stránkáeh
WWW.BudfitSeniore.cz. Akce je celoročně komunikováná na hflp://ww.
budfitseniore.cz/seniori-praha17/.

V.

Ostatní ustanovení

Poskytovatel se zavazuje do 30 dnů od ukončení akce, t.j. nejpozději do 31 .1.2020,
p edložit objednateli zprávu o věcném užití finančních prost edků, zejména se Specifikací
počtu seniorů reálně zapojených do tohoto projektu.
Změny této Smlouvy jsou možné pouze po vzájemné dohodě Smluvních Stran, a to fonnou
písemného dodatku.
Městská část Praha 17 bude p i propagaci p edmětu plnění smlouvy uváděna jako hlavní
PARTNER akce.
4 FITNESS CONSULTING S.r.o., bude uváděno na propagačních materiálech jako
realizátor akce.
Objednatel si vyhrazuje právo průběžně kontrolovat průběh realizace p edmětu Smlouvy.
Na zjištěné nedostatky poskytovatele upozorní a požádá ho o jejich odstranění. Takové
žádosti je poskytovatel povinen vyhovět.



Strana 2 (celkem 3)6. V p ípadě, že poskytovatel objednatelem zjištěné nedostatky ve lhůtě objednatelem určenéneodstrarıí, je objednatel oprávněn Od smlouvy odstoupit. V tomto p ípadě poskytovatelináleží pouze prokazatelně věcně vynaložené finanční prost edky k datu odstoupeníObjednatelem od Smlouvy.
7. Smluvní Strany výslovně Souhlasí stím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluvvedené objednatelem, která bude ve ejně p ístupná a bude obsahovat údaje o Smluvníchstranách, p edmětu Smlouvy, číselné Označení této smlouvy a datum jejího podpisu.Smluvní Strany prohlašují, že Skutečnosti uvedené v této Smlouvě, nepovažují Za obchodnítajemství ve Smyslu § 504 Zákona č.89/2012 Sb., občanský Zákoník, a udělují Svoleník jejich užití a Zve ejnění bez Stanovení jakýchkoliv' dalších podmínek.8. V Ostatním, ve smlouvě neuvedeněm, Se na tuto Smlouvu vztahují p íslušné právníp edpisy ČR, Zejména Zákon č. 89/2012 Sb. občanský Zákoník.
. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu Oběma smluvními Stranami.10. Účastníci této Smlouvy prohlaš'ují, že Si Smlouvu p ečetli, S jejím obsahem Souhlasí, tatojedůkazem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho p ipojuji své vlastnoruční podpisy.l 1. Smlouva se vyhotovuje ve čty ech vyhotoveních, p ičemž t i vyhotovení obdrží Objednatela jedno vyhotovení obdrží poskytovatel.
12. Podle ustanovení § 43 odst. 1 Zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve zněnípozdějších p edpisů, se konstatuje, že uzav ení této smlouvy schválila Rada městské částiPraha 17 na Svém 6. Zasedání dne 14.1.2019, usnesením č. 000011/2019. Kopie usneseníje p ílohou této smlouvy.

29 -lli- 1.119V Praze dne V Praze dne

Za objednatele: Za poskytovatele:

4 FITNESS CONSULTING S.r.o.

LožKA

Potvrzujeme ve Smyslu § 43 z. č. 131/2000 Sb. v platném znění,
že byly splněny podmínky pro platnost právníh

v Souladu S usnesením RMC č. Us RMČ 000011/2019 19.

V Praze dne Z 8 _m- 2019

Polové Zastupitelstva MČ Praha
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