
Smlouva o zajištěni akce

Smbuva o zAjištěni aker č. 44ňON
uzavřená dle zákona č. &9R012 Sb.,

mezi těmito slnluvnilni stmnaini :

Střední Škola informatiky. pošto\'uictri íl f'ilmnčlli¢t\'i Brno. l)ři$pi'\'kcm\

se sídlem Čichnova 982/23, 624 00 Bmo

IČ: 00380385 DIČ: C7Á)()3$03$$

zastoupená PaedDr. Vladiniimn Šinličkeln, řcditdcin

bankovní spojeni:

dále jen jako ,,poskytovatel"'

a
Charismatická obnova, z.s.

sc sídlem Národní 139/8, 110 00 Praha l, Nové Město
lČ: 70839409

za$loupená PhLic. Kateřinou Lachmanovou, ThD., I)ř¢(kcdkyní $l}(}|ku
kontaktní osob

bankovní spojeni, č. účtu:

dále jen ,,objednatel"

l.
Úvodní llsuln(weni

Poskytovatel prohlašuje, že má ve správě k vla$tníl)}ll využiti dle 7.řizov:|¢f |i$(il|y ininm ,iii|é
objekty na ulici Čichnova Cp. 982/23, v obci Brno, kntlls([7i|ni úzcml Kcmíln, znpsnné im Hsiii vhľ$(|)ie|vl LV (',
2760, vedeného Katastrálním úřadeni Brno-mčsto. Poskyk)vm¢| ,je opn\vnčn |)ožtl(|()vnnC ditžhy |)Q$kyt()vl|l,

ll.
Účel a přechnčt $lnh)llvy

Objednatel uzavírá tuto smlouvu za účelem zajištěni nkce pit) ()bjcdn(llc1c, (l to |i)ľn1ol} |)()sl¢y|nllll ll|)y|(}v(\|)l pm
účastníky akce objednatele Katolická konl'ercnce 2019 v Brnč, íl to vc dnech [(l.- 14, ČCľVCll¢¢ 2()19. |'()$kyluvale|
poskytuje ubytování v budovách Al, A2 t) A3 na ulici Čich|)ovi| 9R/2.\ v lh'nč. ['ř¢st}ý |'oČcl l|l)y((}vjľl}ých |)ll(|¢
upřesněn objednatelem dle aktuá|nÍ|1Q stavu přihlášek dne 15. čcrvmí 2019, ul)yl()vů|)l ,ic µ)skyl()v('lno vc dvnu :i
třílůžkových pokojích se sociálním zařízcnhn. Ubytovlinl je inožnC od El. 00 hocľin chic 1(), 7, 2019,
Počet ubytovaných je dle požadavku objcdnaide:
Ubytováni celkem 1981 ubytovaných.
Ubytováni bude ukončeno do 14. 00 hodin dne 14, čct'vcncc 2019,
Kontaktní osoba za poskytova
Kontaktní osoba za objednatel

Ill.
Cena za ubytovací služby ll I)hl(el)ní |)(}(lmhlky

l. Objednatel se zavazuje zaplatit poskytovatcli sjn|uvl1í cenu za lll)y|()vá|)l vc výši 2 1(),- KČ 7Jl íl i1c)¢
včctnč 15 % DPH. Cena je smluvní s ohlc(]cn) ňil l)(}č¢l llbylc)vmlýd),
Cena zahrnuje poplatek za ubytováni u n¢zahr|)lljc úklid, užlvánI kuchyňky, ccm je bcz |)Q$ky|nllt| íl
toalctního mýdla.



Stnlouva a mjištčni akcc

Úhriida za ul)yto\'ál)i bude pm':iděna l}czllm(wostninl pře\'odcm na účet N$k}loralčk. to \'ú \jši "s'e
částky za ubytováni na základě ůlohovC láktury sc spkm('$ti do 4. červenče 201Q a zhý'"ajici čát>r r skc:ŕ."mi
akcc sc splatnosti 14 dni. Den uskutcčněni zdanitclného plněni je 14. čcn"ence 2019.

Z Při piscl111lCln ozniinicni o zrušeni nebo snižcni objdnančho ubytováni jsou stanoveny tyo mmo
3 dny a mCně - 100% 7A dny - 60%
Bez pi$cl)lnCho o7.nánlcni hrudi objcdnatcl plnou cenu.

3. Nit zíikladč doh()(ly s poskytovatelem je ninZno operativně. pisemně, počet ub}1l'v3ných ň3YýšĹL
3. Za l)oz(lni úhradu ceny llby|ovál1i múZe poskytomtel účtovat objedn:neli iirrk z prtMleni re Yýši ttrô

L(lltlZl)é částky za každý den prodkni.

N.
Trvání smlouvv

Tato smlouva sc uzavírá na dobu ur'čitoll. a to od 10. - 14. ččrvcncč 2019.

V,
Práva si povinnosti smluvních stran

roskylovalcl sc zavazuje:
ľ. poskytovat objednateli ubytovací služby v obvyklé kvalitě,
2. seznámit objednatele s ubytovacím řádem.

Objednatel sc zavnztýe:
I. pokojc využNat pouzc k přcchodnCmu ubytováni a dbát. aby nčdochäzclo k jeiich nadmčmému
2. před;t seznnm ubytovaných nejpozději před do 4. čen"ence ?019. $ uvedením jména bydliště. u cizinců je

nutné zajistit mimo výše uvedené také datum narozeni a čislo cestôrniho dokkdu.
3. nepoužívat elck(ro$potřCbičc na pokojích (mimo vysoušeče vlasů a holicí strojky).
4. hradit opravy v pokojích, ke kterým došlo neoprávněnou manipulaci nebo nesprä'mým pRůiunim Yyřareni

ubytovanými nedbalostně i úmyslně,
5. dodržovat vcškcrC tcchnickobezpečnostni přédpisy a požární předpisy platné v objektech Nškylo\"3tek" i thiši

platné předpisy vyplývající z provozováni zařízeni. včetně hygienických. BOZP. pm"enci rizik.
zákaz kouřeni a požíváni alkoholických nápojů a jiných ommných látek.

6. umožnit kontrolu pokojů zástupcůin poskytovatdc,
7. zabezpečit, aby škody vzniklé v pokoji nebo prostorách užívaných ub}1omn$mi byly nepMkně

oznámcny na recepci, popř. na vrátnici poskytovatelc,
8. nepřemisťovat nábytek v pokojích,
9. dodržovat Ubytovací řád, který je nedílnou součásti této smlouvy jako přiloh3 č. I.

VI,
Závěrečná ustanoveni

l. Učastnici
2. Smlouva
3. Zmčny či

dodatků.

si sndouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzuji vlasmomčnimi podpi$y.
byla sepsána ve čtyřech vyhotoveních, po dvou výtiscích pto každou ze $nllu\"nich stmi.
doplňky této sin1ouvy lze činit pouze písemnou dohodou obou smluvnicll stían folmľůu &lovanNh

V Brnč dne 13. června 2019

:n:=:',,,,,, PhLic. Kateřina L=hn1ano\á. ThD.


