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DOHODA

o zajištění ozdravných pobytů dětí v tuzemsku

Majetková správní a delimitační unie odborových svazů
se sídlem : nám. W. Churchilla 2, P r a h a 3,130 00
zastoupená : Ing. Jiřím Markem, předsedou představenstva MSDU OS

Karlem Sladkovským, místopředsedou představenstva MSDU OS
IČO : 00 46 94 83
DIČ : CZ 00 46 94 83
Bankovní spojení : Česká spořitelna, Praha 3

číslo účtu 2000 161 399 /0800
(dále jen: MSDU OS)

a

Dětské zařízení
se sídlem
zastoupené
IČO
DIČ
Bankovní spojení
(dále jen: zájemce)

výdKNný %av, dětský domov se školou,
základníšhla, stkdnčškda a školnÍµdna, M(stO 66

. 431 58 Místo', ,4(ĺůp 66, Á?lgy3457%!'j7z" ' '""'

. phDr.VMa Smdiková , statutárním zástupcemG13 9<t 7,jj
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ČI. L

MSDU OS obdržela od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy čr dotaci ze státního
rozpočtu ČR na rok 2019, která je určena mj. na tuzemské ozdravné pobyty dětí a mládeže
z dětských domovů a dalších pobytových zařízení pečujících o ohrožené dětí v působnosti
MŠMT ČR v roce 2019.

ČI. II.

S cílem naplnění dohody uvedené v Cl. I. se smluvní strany této smlouvy dohodly
na následujících právech a povinnostech :

l. MSDU OS se zavazuje :
a) dodržovat podmínky pro poskytnutí účelové dotace a ve vzájemné spolupráci se zájemci

a hotely( penziony) v rnajektu MSDU os zajistit tuzemské ozdravné pobyty dětí a
mládeže,

b) provádět koordinaci pobytů, upřesňování terrnínů, počtu osob apod. ve spolupráci
s vybranými hotely a penziony na území ČR,

C) provádět průběžné kontroly dodržování podmínek čerpání dotace a kvality
poskytovaných služeb,

d) provádět průběžné a konečné vyúčtování celé akce.
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2. Zájemce se zavazuje :
a) provádět výběr dětí a mládeže na ozdravné pobyty jen ze svěřenců příslušného zařízení

a dozor nad dětmi po celou dobu pobytu včetně cesty tam a zpět. Nezbytný doprovod se
bude řídit předpisy a vyhláškami MŠMT ČR o nezbytném počtu pedagogického
doprovodného personálu při výjezdu z místa jejich trvalého pobytu,

b) zajistit dopravu na určené místo ozdravného pobytu a zpět,
c) dodržovat sjednané termíny pobytů a počty účastníků. Před zahájením pobytu předložit

Majetkové, správní a delimitační unii OS potvrzený jmenný seznam vŠech účastníků
ozdravného pobytu hrazeného z dotace MŠMT (s daty narození) a jednou jej vzít s sebou
na místo pobytu a předat při ubytování v recepci hotelu (penzionu) ke kontrole podmínek
čerpání dotace současně s kopií rozhodnutí MSDU OS o přidělení pobytu,

d) dodržovat podmínky ozdravných pobytů. Pro případ jejich nedodržení odpovídá za škodu
tím vzniklou,

e) uhradit škody, pokud budou způsobeny účastníky pobytu na zařízení a vybavení
příslušného hotelu či penzionu. Vznik škody bude doložen zápisem podepsaným v místě
pobytu ředitelem hotelu (penzionu) a vedoucím doprovodu účastníků pobytu,

g spolupracovat s ředitelem popř. zástupcem rekreačního zařízení a bezodkladně ho
informovat q všech negativních skutečnostech, které se v průběhu ozdravného pobytu
vyskytnou.

ČI. III.
Zájemce zodpovídá :
l. prostřednictvím doprovodu po celou dobu pobytu za bezpečnost, chování účastníků

a jejich programovou náplň,
2. za domluvený počet účastníků a za vybavení účastníků ozdravného pobytu.

ČI. IV.
l. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami. Musí být uzavřena před

nástupem pobytu.
2. Změny a doplňky této dohody lze provádět pouze písemně na základě shody obou stran.
3. Tato dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá má platnost originálu.

Každá smluvní strana obdrží po jenom výtisku.
4. ' V ostatních otázkách touto dohodou neupravených se právní vztahy řídí občanským

zákoníkem v platném znění.

V Praze dne: 1.5.2019 v /ýkť" d,, ,It

' Z" zájemce:Za MSDU OS' SPRAVNĹ4 O
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Ing. Jiří Marek, předseda předs á:' a jl ,?" statutární zástupce

l" 1/ ' vý'hovný Us ,dětský domov se školou,
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základní škola, ní Škola a škdn(µdelna, Místo 66
" 431 58 Místo"" lČ,61345741 @

Karel Sladkovský, rnístopřed eda představenstva
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