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* I  SMLOUVA O SPOLUPRACI
uzav enání ž e uvedené ho dne, měsí ce a roku mezi smluvní mi stranami

St ední  odborná š kola a Gymnázium Staré  Město

Sí dlo:  Velehradská 1527, 68603 Staré  Město

IČ :60371790

zastoupená editelem š koly Mgr. Bed ichem Chromkem

(dále SoŠ  a G)

a

Asociace č eslc ch Í ilmov ch klubri, z. s.

Sí dlo:  Stonky 860, 686 0l Uherské  Hradiš tě

IČ : 613 875 50

zastoupená p edsedkyní  Rady nČ pr Radarrou Korenou

(dále jen AČ FK)

se v souvislosti s Letní  ť rlmovou š kolou 20t9 v Uherské m Hradiš ti (drí le jen LFŠ )

dohodly takto:

1. P edmět smlouvy

SoŠ  a Gymnazium Staré  Město poskytrrje tí mto internát š koly (domov mládeŽe)

v Uherské m Hradiš ti k ubytovani rič astní kri LFŠ  2019. Tyto prostory poskytuje od

26.7. do 4.8.2019.
Prostory musej í  odpoví dat hygienic[m poŽadavkrim stanovenych obecn1im

p edpisem.
š oŠ u Gymnazium Staré  Město poskytne druhé  smluvní  straně nejpozději do 3.l -2019

zkontrolovany Š eznam pokojri a dalš í ch zaizeni' které jsou k dispozici (nap . soc.

zaií zení , kuchy ka a podobně)

SoŠ  a Gymnazium Slaré  Město poskytne Produkci ACFK do 13.7.2017 ubytovací

ád.

2. Cena ubytování

1. obě strany se dohodly takto:

cena Za osobu a lriž ko Kč /denlza obsazené  lriž ko

2.

1.

2.

-
1

4.



2. Cenazaubyování  bude uhrazena na zekladě vystavené  faktury do 31.8.2019 na ú č et

SoŠ  a Gymnrí zium Staré  Město . l

3. Pravidla ubytování

1. AČ FK a prostřednictví m Guest servisu LFŠ  a SoŠ  a Gyrnnazium Staré  Město urč í

kontaktrí  odpovědné  osoby, které  spolu budou pravidelně komunikovat a kontrolovat

stav ubýovií ní .
2. Pracovní ci intemátu budou ubýovávat ú č astrrí ky LFŠ  pouze po předlož ení  dokladu o

zapIacení .

4. Závé reěná ujednání

1. Tato smlouva nab;ývá ú č innosti dnem podpisu obou smluvní ch stran.

2. Výpovědní  lhů ta se stanovuje tta}  měsí ce a zaš iná běž et 1. dnem měsí ce, kteý
následuje po měsí ci, v němŽ byla výpověď smlouvy doruč ena druhé  smluvní  straně.

3. od smlóuvy je moŽné  odstoupit okamŽitě za předpokladu, ž e některá ze smluvní ch

stran hrubým způ sobem poruš í  ujednání  té to smlouvy. Za hrubé  poruš ení  té to

smlouvy se ze strany SoŠ T povaŽuje poruš ení  bodu 1/3 té to smlouvy, ze strany

AČ FK pak bod 2l2té to smlouvy.

Ve Staré m Městě dne 05.a7.2019 V Uherské m Hradiš ti dne 05 .07.2aI9

Mgr. Bed ich Chromek'
editel SoŠ  a Gymnáztum Staré  Město

Radana Korená
p edsedkyně Rady AČ FK


