
Smlouva o zajištění akce Č. 74/2019
uzavřená dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany:
Střední Škola informatiky, poŠtovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace
se sídlem: Čichnova 982/23, 624 00 Brno
zastoupená: Ing. Olgou Hôlzlovou, ředitel
IČ: 00380385
DIČ: CZ00380385
bank spojení: Komerční banka Brno - město, č. ú.
(dále jen dodavatel)

a
Sdružení na podporu talentované mládeže, z.s.
se sídlem: Viniční 1361/171, 615 00 Brno
zastoupené: Ing. Miloslavem Hlaváčkem, předseda správní rady
IČ: 26601567
DIČ,
bankovní spojení:
(dále jen objednavatel)

I. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je zajištění akce Letní soustředění vítězů SOČ 2019 a Letní škola SOČ,
a to poskytnutím ubytování, stravování a pronájmu v objektech dodavatele na ulici
Čichnova 982/23 v Brně.

II. Doba a místo plnění
Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od 9. - 13. září 2019. Místo plnění - Čichnova
982/23 v Brně.

III. Poskytování služeb
Ubytování ve dnech 9.-13. 9. 2019 - 29 osob, 11.-13.9.2019 - 37 osob. Kontaktní osoba za

Stravování ve dnech 9.-13.9.2019 - celkem 194 snídaní, 327 obědů, 244 večeří, pitný

Pronájem - v rozsahu 72 hodin. Kontaktní osoba za dodavatele -

IV. Ceny a platební podmínky
Ceny
Za ubytování se objednavatel zavazuje uhradit částku 260,- Kč/osoba/noc dle fakturace
dodavatele. Za stravování se objednavatel zavazuje uhradit Částku 65,- Kč/osoba/snídaně a
85,- Kč/osoba/oběd a 75,- Kč/osoba/večeře a pitný režim 30,- KČ osoba/den dle fakturace
dodavatele. Ceny jsou smluvní. Cena zahrnuje základ daně a příslušnou sazbu DPH.
Za pronájem prostor se objednatel zavazuje uhradit částku 320,- Kč/hod. dle fakturace.



Platebnl"podmínW
Objednavatel se zavazuje uhradit, bezhotovostním převodem, částku (ubytování, stravování,
pronájem a případné škody) na základě daňových dokladů vyhotovených dodavatelem se
splatností 14 dnů ode dne vystavení. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den vystavení
faktury. V případě poškození, popřípadě ztráty majetku, který má dodavatel ve správě, uhradí
objednatel vzniklou Škodu na základě soupisu závad a faktury vystavené dodavatelem.

V. Smluvní pokuta
Za pozdní úhradu může dodavatel účtovat objednavateli penále ve výši 0,1% z dlužné částky
za každý den prodlení.
VI. Práva a povinnosti smluvních stran
Dodavatel je povinen:

- zajistit, aby prostory byly způsobilé k užívání,
- zajistit přístupnost dohodnutých prostor,
- zajistit možnost stravování.

Objednavatel je povinen:

- zajistit užívání pokojů pouze v souladu se smlouvou a dodržování ubytovacího řádu,
který je přílohou této smlouvy,

- zabezpečit dozor nad nezletilými,
- předat seznam ubytovaných účastníků s rodnými čísly a adresami, u cizinců číslo

cestovního dokladu,

- seznámit ubytované s ubytovacím řádem a dbát, aby nedocházelo k nadmčmému
opotřebení,

- opravit, popř. hradit poškození, ztráty v pokojích, ke kterým došlo neoprávněnou
manipulací nebo poškozením zařízení ubytovaným,

- umožnit kontrolu pokojů zástupcům dodavatele,
- dodržovat bezpečnostní, hygienické a požární předpisy ve všech prostorách

dodavatele,

- předat pokoje nejpozději do 9.00.hodin v den odjezdu.

VII. Závěrečná ustanovení
Smlouva se uzavírá na dobu určitou. Veškeré změny jsou možné pouze písemnými dodatky
po dohodě obou smluvních stran.
Smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel, a dvě
vyhotovení obdrží dodavatel.
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