
SMLOUVA O UŽÍVÁNÍ KRYTÉHO PLAVECKÉHO BAZENU

uzavřená mezi:
1)
Městská sportovní zařízení Benešov, s,r,o se sídlem Hráského 1913, Benešov 256 07
IČo: 05583951 DIč: CZ055B3951
Zapsáno v obchodním re.|stříku vedeném u Městského soudu v Praze. pod sp.zn. C266376
Zastoupené: Monika Fúrstová na základě plné moci ze dnel. 2.1 .2017
(dále jen "MSZ")

2)
Dům dětí a mládeže Benešov
lČo 61664634
se sídlem: Poštovní l668. Bcnešov. PSČ: 256 0l
zastoupený Miladou RýdIovou, ředitelkou
(dále.len "uživatel")
(MSZ a uživatel .jsou dále íéž, označováni společně jako "smluvní strany")

čl. l.
úvodní ustanovení

Smluvní strany se na základě úplného konsensu o všech dále uvedených ustanoveních dohodly v souladu s příslušnými
ustanoveními obecnč závazných právních předpisú. ze.jména občanského zákoníku č,89/20l2 Sb. na

SMLOUVĚ O UŽÍVÁNÍ KRYTÉHO PLAVECKEHO BAZÉNU:

č1,2.

Předmět a účel smlouvy
Předmětem této smlouvy .|e právní vztah mezi smluvními stranami, přičemž účelem této smlouvy je úprava obsahu tohoto
vzá.jemného právního vztahu stanovením vzájemných práv a závazkú smluvních stran v souladu s vůlí smluvních stran a

obecně závaznými právními předpisy.
č1.3.

předmět užívání
3. l.
Předmětem užívání upraveného touto smlouvou .je nevýhradn i užívání části krytého plaveckého bazénu v Bencšově (dále .ien

..předmět užívání") pro účely uživatele. V rámci užíváni.je uživatel oprávněn užívat předměíuž,ivání v rozsahu stanoveném

tuto smlouvou a.ie.iími přílohami s tím. žc .ie MSZ oprávnčno samostatně vymezit. kterou část předmětu užívání uživatcli
poskytne. není-li taková část přesně popsána a existu.ie-li v daný čas více možností.
3.2.
Právní vztah založený touto smlouvou bude probíhat v termínech a časech uvedených v rozpisu. který .je přílohou tóto

smlouvy.
č1.4.

Základní ujednání
MS7, dává v souladu s touto smlouvou a obecně závaz,nými předpisy předmět už,ívání uživatcli do.jeho už,ivání k zaiištční
plavecké výuky dětí plaveckého kroužku uživatele v rozsahu podle přílohy této smlouvy.

č1.5.

Práva a povinnosti MSZ Benešov, s.r.o.

5.1.
MSZ předává předmět užívání uživateli ve stavu způsobilém k u.jednanému účelu.

5.2.
MSZ se zavazu.le poskytnout uživateli řádně připravený plavecký bazén a prostory, které se v rámci ÚČelu. pro který se
předmět uživáni užívá, bčžně užíva.jí (šatny. sprchy. WC).
5.3.
MSZ se zavaz,u.ie dát uživateli zdarma do užívání na dobu užíváni předmětu uživáni plavecké pomŮcky. které má MSZ
v daný čas k dispozici .

5.4.
MSZ sc zavaz.u.ie ZaiiStit uživateli po dobu uživáni předmětu ná.imu s|užbu plavčíka.

č1.6.

Práva a povinnosti uživatele
6.1.
Uživatel .ic oprávněn užívat předměí už,ívání tak. aby na něm nevznikla škoda.

6.2.
1]živatel je povinen uhradit s.|ednanou cenu za předmět užívání a da|ší s.iednané služby uvedené v příloze této smlouvY na

účet MSZ vedený u Čsog. č.ú.277919650/0300 podlc přílohy této smlouvy.



ó.3.
Uživatel sc zavazu.je dodržovat provozní a bezpečnostní řác] btzénu" scznámit <lěti s hygienickými předPisY a zásadami

bczpečnosti pri plavání s tím. žc uživatel podpiiem této smlouvy prohlašuje. že byl řádně seznámen se vŠemi uvedenými

řácly. předpis a zásarlami a má možnost do nich kdykoli nahlédnout,

6.4.
Uživatel se zavazu.je v pokladnč bazénu před vstupem do šaten požádat o čip k otevření Potřebného PoČtu skříněk Pro děti. tY

.iim odemknout a následně uzamknout.
6.5.
vstup dětí přes turniket.je povolen pouze v doprovodu cvičitele z řad uživatele.

6.6.
Úzivatel .ie povinen uhradit škody způsobené na maielku MSZ způsobenó.osobami. které mají zrozhodnutí uŽivatele do

budovy plaveckého bazénu v Beňešově přístup. a to jak jejich jeclnáním Či opomenutím nebo poruŠením pravidel a řádŮ

MSZ.
6.7.
Uživatel odpovídá za chování a bczpečntlst všech osob. které mají z rozhodnutí uživatele do budovy Plaveckého bazónu

vBeneŠověpřístup.Zvláštěpakocipovídázabczpečnostazdravídětí.
ó.8.
L]živatel bere na vědomi. že MSZ nencse zodpovědnost za škody. poranění a Úrazy. které si návŠtěvníci. a to i nezlctilÍ,

,pu.noi svým.|eclnáním či opomcnutím. přecenénim svých schopností či nercspektováním Provozního řádu,

6,9.
t;živatcl odpovídá za případné důsledky zdravotního omezení všech osob. kteró mají zrozhodnutí uŽivatele do budovY

plaveckého bazénu v Benešovč přístup,

č1.7.

Další přenechóní předmětu užívání

(Jživatel nemůže dát třeti osobě do užívání předmět uživáni. V opačném případě se má za to, Žc uŽivatcl závaŽné pclruŠil svou

povinnost. pro kterouje Msz oprávněno tuto smlouvu vypovčdět bez výpovědní doby.

č1.8.

Cenaza předmět uživáni

V souladu s ustanovením 6.2. této smlouvy.je uživatel povinen uhradit MSZ cenu za předmět uŽÍvání a clalŠÍ s.iednanó sluŽbY

uvedcné v příloze tóto smlouvy. 
č1.9.

Trvání užíváni a jeho skončení

9.1.
.l.ato smlouva sc uzavírá na dobu určittlu od 30. 9. 20l9 do 28.5. 2020 ve dnech uvedených v Příloze této smlouvY.

9.2.
Smluvní strany mohou tuto smlouvu vypovědět z ilůvodů uvedených v ustanovení §2308 a §2309 obČanského zákoníku

s tím. že výpovčdní doba.ie pro tyto účcly.jednoměsíční,

čl. l0.
závérečná ustanovení

l0.1.
Vcškeró změny této smlouvy.|c možno činit pouze písemnými dodatky,

l0.2.
Tato smlouva sc vyhotovu.ie vc dvou vyhotovcních. přičcmž každá smluvní strana obdrŽÍ Po.jednom vYhotovenÍ,

l0.3.
Smluvní strany se dohodly. žc škoda sc hradí vpcnězích a odchylují se tak od ustanovení § 295l obČanského zákoníku.

ledaže sc rltlhodnou.|inak.
l0.4.
SmLuvni strany prohlašu.jí. žc si smltruvu přcčetly. že byla scpsána a uzavřena podte je.|ich pravé. váŽné a svobodné vŮle a

v souladu s dobrými mravy. což stvrzu.|í svými podpis1 ,

V Bencšovč dne 9.9.20l9

Příloha: l ) Rozpis užívání přcdmětu užíváni s ceníkem

Ha""it. l".*";. ;";klaclě'flne moci Haii"l. n1,ol;;;

MSZ l]encšov. s.r.o. - Krytý plavecký bazón D[)M Benešov



Pronáiem krvtého plaveckého bazénu - DDM Benešov školní rok 2019/2020

30. 9. 2019 - 20.1,2.2019

Celkem : 93 000,- Kč

6.1-.2020 _ 30. 5.2o2o

Celkem : I53 200,- Kč

v těchto dnech nebudou zk plavání probíhat:

29.10. - 30. I0.2019 Podzimní prázdniny

23.12.20!9 - 3. 1. 2020 Vánoční prázdniny

10.2.2020 - 1,6.2.2020 Jarní prázdniny

9.4.2020 - 1,0.4.2020 Velikonoční prázdniny

13. 4.2O2O Velikonoční pondělí

Pondě!í 1 dráha 16,00 - t7,0o 1]. x 600,- Kč 6 600,- Kč

1 dráha I7,oo - 18,00 ].]. x 600,- Kč 6 600,- Kč

1 dráha 18,00 - 19,00 1]- x 600,- Kč 6 600,- Kč

úterý 2 dráhy 16,00 - I7,0o 1,1,x 1200,- Kč 13 200,- Kč

Čtvrtek Bazén (celý) 16,00 - 77,00 t2x 2 500,- Kč 30 000,- Kč

Bazén (celý) 17,o0 - 18,00 12x 2 500,- Kč 30 000,- Kč

Pondělí 1 dráha ].5,00 - 17,00 ].9 x 600,- Kč 11400,- Kč

1 dráha I7,oo - ].8,00 ].9 x 600,- Kč 11 400,- Kč

1 dráha ].8,00 - 19,00 19 x 600,- Kč 11 400,- Kč

úterý 2 dráhy 16,00 - I7,oo 20x 1200,- Kč 24 000,- Kč

Čtvrtek Bazén (celý) 16,00 - I7,oo 19x2500,-Kč 47 50o,- Kč

Bazén (celý) 17,00 - ].8,00 t9x2500,-Kč 47 5oo,- Kč



celkem k úhradě

1. splátka do konce roku 2019

93 000,- Kč

2. splátka do konce června 2020

153 200,- Kč


