
Smlouva o zajištění ubytování

Uzavřená mezi

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice, příspěvková organizace

Sídlo: Hybešova 53, 680 01 Boskovice

Zastoupena: Ing. Mgr. Pavlem Vlachem, ředitelem Školy

IČO 62073516, DIČ CZ62073516

KB Boskovice 9737631/0100

a

PanÍ||ona Brunová

Nálepkova 42, 637 00 Brno

IČO 60528001

ČSOB Brno 194628647/0300

(dále jen smluvní strany)

1. Předmět smlouvy

Zajištěni ubytování účastníkům tanečních seminářů Flamenca v termínu od 13. 7. do 19. 7. 2019,
jazzového tance v termínu od 26. 7. do 31. 7. 2019 a vtermínu od 9. 8. do 14. 8. 2019 pro max. 65
účastníků v každém kurzu.

2. Hlavni ustanoveni

zajištění ubytování pro účastnice na domově mládeže FI a f2. příjezd 13. 7. 2019 v odpoledních
hodinách, odjezd 19. 7. 2019 v dopolednIch hodinách. příjezd 26. 7. 2019 v odpolednIch hodinách,
odjezd 31. 7. 2019 v dopoledních hodinách. příjezd 9. 8. 2019 v odpoledních hodinách, odjezd 14. 8.
2019 v dopolednIch hodinách.

3. Cenové podmínky

Základní sazba za lůžko a den vC. 15 % DPH je 181,70 KČ (při společném sociálnIm zařIzenI) a 215,05 KČ
(sociálnI zařizenI na pokoji).

K celkové ceně se připočítá sazba poplatku za rekreační pobyt. Tento je započten za každý započatý
den pobytu, není-li tento dnem příchodu.

Podle skutečného počtu ubytovaných účastníků budou vystaveny daňové doklady za jednotlivé
terminy.



4. Závěrečné ustanoveni

Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou
smluvní strany pouze formou písemných dodatků. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před
jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle
určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

Smluvní strany jsou srozuměny s tím a berou na vědomi, že smlouva podléhá uveřejnění v registru
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění této
smlouvy se smluvní strany dohodly, že smlouvu v registru uveřejní Vyšší odborná Škola ekonomická a
zdravotnická a Střední škola Boskovice, příspěvková organizace.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech.

V Boskovicích 26. 6. 2019
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