
SMLOUVA o ZAJlŠTĚNÍ UBYTOVÁNÍ

Smluvní strany:

Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava

se sídlem: 708 ()0 ()strma-Poruha. 17. listopadu 2172/15

1(t 61989100

DIC: (161989100

Verejna V} soka skola zřízena dle zák. č. 1 1 1/1998 Sb.. o \)sokých školách nezapsaná

do obchodního rejstříku

Kontaktní a fakturační adresa:

V_\ soka škola báňská -'l'echnieka unixeržita ()strma

Lřb_\to\ací služb) a Straxmací služb)

708 00 Ostrava _ Poruba. Studentská 1770/1

Zastoupené:_ředitelka lfb_\to\acieh služeb a Stravovacích služeb

Bankm ni spojení:—

dále jen „poskytovatel“

ČMOS PŠ Oblastní organizačníjednotka \' llradci Kralove

se sídlem (iočarm a třída 1620130. Pražské Předměstí. 50002 Hradec Kraloxe

i(t 70152195

zastoupená— předseda. vedoucí [aje/du. datum narození ..-

19-10.

C10011P: 115413527 sunnípnsnenost česká

Bankm ní spojení:_..........................

Zapsána \ spolkm em rejstříku. \edenem Krajským soudem \ llradci Kralm e.

oddil L. \ložka 538Ió/RD8/MSP11

Fj 5409/2016/MSP11 ........

dalejen „objetlnatel“

Fakturační adresa: ()ROSHK.—

Gočarm a 1620/30

50002 Hradec Králoxe

117m řeli \‘ souladu s ustanoxenímí zákona č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník nasledující

smlouvu o zajištění ubytování:

Č1ánekl

Účel smlouvy a předmět smlouvy

1,1 Poskytmatel je \ýlučným vlastníkem \)sokoškolskýeh kolejí a 3* hotelu Garni \‘ obci

()straxa. část obce Poruba nacházejících se na ulici Studentske. č. p. 1770 a men/.) \ obci

Ostrava. část obce Poruba. nacházející se na ulici Studentske č. p. 2171. \č. bufetu

patřících Stravovaeím službám VŠB-ll )().

l)osk_\to\atel se /a\azuje posk>tnout ub_\to\aní \e \)sokoškolských kolejích. Hotelu Garni

VSB a llotelu budo\_\ li



Lščastníkum akce: ...Ostrav sko _ poznávací zajezd seniora KHK

lfbytování bude poskytnuto v období od 24.6.2019 do 28.6.2019. Objednatel objednává

a poskytovatel se zavazuje zajistit:

l,?by tovaní:

Počet osob

Počet nocí -1

1

2

V
J
]

J
J

!

x d\oulu7.k0\_\' apartman. |.\jedno|uzkovy" pokoj.

5\ dv oulužkov'y“ pokoj

č 'tnč

Počet pokoj u a ty p

Včetnč snidančr' bez snídaně \

Počty osob je možno upřesnit nejpozději do 17.6.2019 a to na email: hotel a'vsbcz. Po tomto

datu bude objednateli učtovan počet smluv eny" bez ohledu. zda je skutečny počet

ubytovany'ch.="stravov'any'ch osob nižší. Vyšší počet uby'tov'any'ch a strav ov anych osobje mozny

jen na základě dohody smluvních stran.

1.2 [TEastnikem akce se rozumí třetí osoba. vjejíž prospech se tato smlouva uzavírá. Za

účastníka bude považována osoba. která se poskytovateli prokaze potvrzením

objednatele. čijinak dohodnutym zpusobem (např. seznam účastníku).

('lánek 2

Práva a povinnosti smluvních stran

2.1 Poskytovatel se zavazuje předat pokoje ve stavu zptisobilem pro řadne užívání a zajistit

nerušené Užívání služeb spojeny'ch s ubytováním. Objednatel má právo užívat prostory.

které mu byly k ubytování vyhrazeny. jakož i užívat společné prostory ubytovacího

zařízení a používat služebjejichz posky'tovz'míje s ubytováním spojeno.

2.3 Objednatel se zavazuje zajistit. aby účastníci užívali prostory vyhrazene jim k ubytování

řadně. zejmena dodržovali zákaz kouření v budovách mimo prostory ktomuto účelu

vy hrazené.

a Poskytovatel zajistí parkovani bezplatně na určeném parkovišti.I
J J

Článek 3

Cena ubytování, platební podmínky

3.1 (,)bjednatcl se zavazuje ubytovateli uhradit za třetí osoby“ cenu ubytování. a to ve vy'ši.

lhutč a zpusobem uv edeny'm v této smlouvě.

3.2 Smluvní strany se dohodly na následující ceně ubytování:

3.2.1 cena /a ubytování \ jednolužkovem pokoji činí 700 Kč./noc vč. DPH a snídanč. Jedná

se 0 pokoje bunkovfeho typu (1-luzkoy' pokoj. Ž-lužkovy' pokoj. společné sociální

zařízení pro buňku)

š 2 “ cena za ubytování ve dvoulužkov em pokoji činí 880 Kén’noc vč. DPH a snídaně. Jedna

se o pokoje l'iuňkove'ho typu (1-luzkoy“ pokoj. Z-lužkovy' pokoj. společné sociální

zařízení pro buňku)

3.2.3. cena za ubytování ve dv oulquov em apartmá činí 1400 Kč:“noc vč. DPH a snídaně.

Apartmá má vlastní sociální zařízení.

3.2.4 cena dalších služeb

3.3 Smluvní strany se dohodly. že zaloha ve vyší 30% celkové ceny ubytovaní vypočtené

podle objednaného počtu je splatná do 10.6.2019 a to na zaklade faktury vystavené

'j



posk)tovatelem/hotove do pokladu) posk_v'tovatele. Dostane—li se objednatel do prodlení

s úhradou záloh).je ub)'tovatel oprávněn od této smlouv) jednostranné odstoupit.

3.4 Smluvní stran) se dohodl). že cena ub)tování v rozsahu odpov ídajieím smluven)m

podmínkám. bude v)“učtov ana fakturou - řadn)m danov')m dokladem v)'staven)' m

posk) tov atelem s dobou splatnosti l4 dnu ode dnejeho v) stavení.

3 5 Objednatel se Lava/uje uhradit škod) a ztrát) inventáře a v)baveni vzniklé v“ přímé

souvislosti s posk)tnutím ub)'tování na základě soupisu Škod a ztrát v)hotoveneho

posk)'tovatelem a potvrzeného objednatelem. Škod) a ztrát) budou v_vt'ičtmán) \ eenaeh

obv)kl)"eh \ daném místě a čase.

3.6 Nebude—li faktura - danov) doklad ultra/en ve lhute splatnosti.je objednatel povinen

zaplatit smluvní pokutu ve výši (). l % l dlužné Částk) za každ) den prodlení.

Clánek 4

Závěrečná ustanovení

4.] Změn) a doplnk) této smlouv) v)Zadují formu Číslovaného písemného dodatku.

podepsaného obema smluvními stranami.

4.2 V případě. že se nékteré I ustanovení této smlou\) stane ueplatn)m. nebude tím dotčena

platnost ostatuíeh ustanov ení. Neplatné ustanovení bude nahra/eno takov)m platným

ustanovením. které se právně přípustn)m zpusobem co nejvíce přibližuje hospodářskému

učelu /am)slenemu obema smluvními stranami při uzavření smlouv).

4.3 Smlouva nab)vá platnosti dnem podpisu obema smluvními stranami.

4.4 Smlouva je v)hotovena ve dvou stejnopiseeh. /. nichz každá smluvní strana obdrží jeden.

Každý ze stejnopisu je originálem této smlouv).

4.5 Objednatel bere na vědomí pov innost objednatele /\ eřejnit text smlouv) \ souladu se

lakonem &. 340’30 l 5 Sb. o registru smluv a to zpusobem.jenž v)pl_v“vá 1 uvedeného

předpisu. Smluvní stran) v)slov ne souhlasí s tím. ab) tato smlouva včetnčjejieh

případnjeh zmen b) la vedena \ ev ide-nei smluv. kteráje veřejně přístupná a která

obsahuje údaje zejména o smluvních stranách. předmétu smlouv). v)si linančního plneni

a datum jejího podpisu. Smluvní stran) dále v)'slov né souhlasí s tím. ab) tato smlotna

včetnejejielt případn)eh zmen b)*la \ plném rozsahu zveřejněna na vvébov)eh stránkách.

Smluvní stran) prohlašují ve sm)'slu §4 Zákona Č. 80/2012 Sb.. občansk) zákoník. . že tato smlouva

tak_jak b)'la sepsána. odpov ídájejieh pravé vuli a na důkaz. toho připojují své podpis).

;

V ()strave dne .../..“. ..... tiše./.... V Ostravě dne .......,

 

Marie Stonišová

ředitelka l'b) tov aeíeh služeb a Strav ov aeíeh

služeb

VSB-'l'll ()strava

Za posk)'tovatele Za objednatele

 

L
u


