íslo smlouvy: 2019/0204
Jčastníci

1. Městská část Praha 17

„
se sídlem Zalanského čp. 291/12b, Praha 17 - Repy, PSC 16302, IC: 00231223
zastoupená Mgr. Jitkou Synkovou, starostkou

dálejen „příjemce"

2.

Maternity care s.r.o.

„

„

se sídlem Křivenieká 450/21, Praha 8, PSC 181 00, IC: 29009022
zastoupená Mgr. Lucií Markovou
dálejen „poskytovatel"

uzavírají podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto

smlouvu o poskytování služeb
Čl. I
Předmět smlouvy

Hlavní město Prahaje vlastníkem pozemků parc č. 1327/13, 1327/17, 1327/19, vše zapsáno na LV
č. 82 pro k. ú. Řepy, obec Praha, na nichž probíhá výstavba stavby Sportovního centra Řepy
v Praze 6 — Řepích. Tyto pozemky byly Statutem hlavního města Prahy svěřeny Městské části

Praha 17, která je oprávněna nakládat s nimi způsobem uvedeným v této smlouvě. V uvedeném
objektu je umístěn plavecký bazén s těmito parametry (dále jen „bazén“):
a) délka 25 x 8 m,
b) 4 plavecké dráhy, hloubka 1,3-1,6 m,
c) relaxační dráha (využitelnájako pátá plavecká) s atrakcemi, hloubka 0,7-1,3 m,
d) dětský bazének 8 x 3,5 m, hloubka 1,1 m,

e) parní kabina.
Předmětem smlouvy je zajištění výuky plavání žáků základních škol a mateřských škol, jejichž

zřizovatelem je příjemce, vobdobí září 2019 — červen 2020 vplaveckém bazénu uvedeném
v předchozím odstavci poskytovatelem pro žáky škol v Praze — Řepích, které s poskytovatelem
uzavřou smlouvu o úplatném zajištění výuky plavání.

Čl.II
Doba platnosti smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 30. června 2020. Smlouva je účinná dnem

zahájení provozu Sportovního centra Repy. O dni zahájení provozu Sportovního centra Repy bude

[\j

poskytovatel příjemcem informován aleSpoň 14 dní předem.

Smlouvu lze prodloužit ojeden rok, a to 1 Opakovaně,
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Čl. III
Poplatky za užívání bazénu

Poplatek hrazený poskytovatelem příjemci činí zajednu hodinu užívání
bazénu 3 500,- Kč
E\)

bez DPH, 4 235,— Kč s DPH.

Poplatek podle předchozíhoodstavce osk tovatel uhradí ří'emci
v úhrnné částce za uplynulý
měsíc najeho Účet (VŠ-d, VSﬂ do 15. dne bezprostředn
ě
následujícího měsíce.
Při prodlení poskytovatele s placením poplatku za užívání bazénu
je poskytovatel povinen uhradit

příjemci úroky z prodlení. Výši úroku z prodlení stanoví právní předpis
.
Učastníci této smlouvy se dohodli, že příjemce může výši poplatku
za užívání bazénu počínaje
od ]. září roku následujícího po podpisu této smlouvy každoročně
upravovat o částku až do výše
odpovídající roční míře inflace oficiálně vykázané CSU za předeš
lý kalendářní rok.

Čl. IV
Práva a povinnosti smluvních stran

]. Poskytovatel je povinen:
a) zajišťovat odbornou a bezpečnou výuku plavání školních
dětí ve dnech pondělí — pátek
8:00 - 13:00 hodin za maximální cenu za jednu hodinu
výuky plavání pro ] žáka základní
školy za 1 hodinu ve výši 87,— bez DPH, lOO,— Kč s DPH a
zajednu hodinu výuky plavání pro
1 žáka mateřské školy za 1 hodinu ve výši 58,- Kč bez DPH,
67,- Kč s DPH,

b) mít zákonem předepsanou odbornou způsobilost pro výuku plavání
,
c) dodržovat Provozní řád bazénu Sportovního centra Řepy,
d) užívat prostor v souladu s touto smlouvou a výlučně k účelu
stanoveného v čl. 1 odst. 2 této
smlouvy,
e) plnit tuto smlouvu sám, přičemž nesmí přenechat bazén
bez souhlasu příjemcejiné osobě,
f) dodržovat bezpečnostní a protipožární předpisy v objektu
,
g) dodržovat touto smlouvou stanovenou dobu užívání,
h) oznamovat příjemci bez zbytečného odkladu všechny
změny svého zápisu v obchodnim
rejstříku nebo změnu Živnostenského oprávnění či vjiném
veřejném seznamu,

2. Poskytovatel odpovídá za jakékoliv škody po dobu užívání bazénu
, zejména za škody na životě,
na

zdraví, na vnesených věcech, a na ostatním majetku, vzniklé
vsouvislostí splněním této
smlouvy.

Čl. V
Odstoupení od smlouvy

Příjemce je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud poskyt
ovatel
a) zamešká více než tři vyučovací hodiny,
b) neuhradí poplatek za užívání bazénu ani do čtrnácti dnů po doruče
ní předžalobní výzvy
příjemcem,

c) poskytovateli bylo odebráno živnostenské oprávnění k provozování
činností vyplývající z této
smlouvy,

d) na poskytovatele byl prohlášen konkurs,
e)

poskytovatel nesplnil svou povinnost vyplývající ze zákona nebo
2 této smlouvy ani po marné

písemné výzvě zaslané příjemcem,
ld

f)

poskytovatel přenechá bez souhlasu příjemce bazénjiné osobě.

Vpřípadě odstoupení od smlouvy smlouva končí dnem doruče
ní oznámení o odstoupení od
smlouvy druhé smluvní straně.

2

Čl. VI
Sankce

].

2.

Smluvní pokuta za každou zameškanou hodinu nebojejí část činí 5.000;
Kč.

Smluvní pokuta z prodlení s úhradou fakturovaná částky se stanoví ve výši 0,05 %
za každý den
prodlení.
Cl. VII
Závěrečná ustanovení

1.

Pokud není vtéto smlouvě stanoveno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami
výslovně
neupravené touto smlouvou zákonem c. 89/2012 Sb., občanským zákoník
em, jakož i ostatními

souvisejícími právními předpisy.
2.

Veškeré dokumenty bude příjemce doručovat poskytovateli na adresu uvedeno
u v záhlaví této

smlouvy, pokud poskytovatel písemně nesdělí příjemci jinou adresu pro doručování
dokumentů.
3.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovaž
ují za obchodní

tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a
zveřejnění bez
stanovení jakýchkoli dalších podmínek
4.

Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsa
nými oprávněnými

zástupci smluvních stran.
5.

Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních splatností originálu.
Příjemce obdrží dvě
vyhotovení a poskytovatel obdržíjedno vyhotovení.

6.

Svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem poskytovatel stvrzuje, že
se seznámil se stavem
bazénu, a prohlašuje, že baze'n je způsobilý & vhodný pro plnění předmětu této
smlouvy.

/.

Poskytovatel bere na vědomí, že práva a povinnosti příjemce přechází
na provozovatele

Sportovního centra Repy dnem uzavření smlouvy mezi příjemcem a provozovatelem
, o čemž
příjemce poskytovatele písemně vyrozumí.

8.

Podle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě
Praze, ve znění pozdějších
předpisů, se konstatuje, že uzavření této smlouvy schválila Rada městské části
Praha 17 na svém
20. zasedání dne 24. 7. 2019 usnesením č. 000269/2019.

50. D7. 2019
V Praze dne (datum podpisu smlouvy)

' ' gr. Jitka Synková, 5mm '

V Praze dne (datum podpisu smlouvy)

DOLOŽKA
Potvrzujeme ve smyslu § 43 z. č. 131/2000 Sb. v platném znění,
že byly splněny podmínky pro platnost právního úkonu
v souladu s usnesením RMČ č. 000269/2019 ze dne 24. 072019

V Praze dnjcz'

50- ”7- 2019

Pověření členové zastupitel ‘

MC Praha 17

