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Smlouva
o poskytování ubytovacích, stravovacích a dalších služeb uzavřené na základě § 2 odst. 2
vyhlášky č. 303/1996 Sb., o školách v přírodě a podle § 754 až 759 zákona č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů §2326 až 2331 zákona 89/2012 Sb., uzavřená
níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi:

A) Základní umělecká škola a Dům dětí a mládeŽe Moravský Krumlov, příspěvková
organizace, Školní 139, 672 01 Moravský Krumlov, IČO: 70841675, tel.
515 322 283. 515 322 770, 727 809 418
zastoupená Vladimírou Kočí, ředitelkou organizace,
dále jen ,,objednatel"

B) RNDr. Petr Vaverka, Třebíčská 35, Velké Meziříčí, PSČ 59401, IČO: 13652036, tel.
602 710 323, 777 991 225
dále jen ,,ubytovatel"

I. Předmět smlouvy

Ubytovatel zajistí objednateli ubytování a stravu v rekreačním středisku Nesměř.
Ubytovatel se zavazuje sjednané služby poskytovat ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb., o
ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 106/2001Sb.. o
hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb.

II. Místo, pobyt, stravování

Místo pobytu: rekreační středisko Nesměř
Termín: 18. - 25. 7. 2020 (SO - SO)
Počet účastníků: maximálně 45 dětí + 7 osob pedagogického doprovodu.
Ubytování bude zajištěno v budově.
Stravování: plná penze = strava Sx denně, pitný režim. Stravování bude zahájeno 18. 7. obědem
a ukončeno 25. 7. snídaní (poslední den pobytú)o
Nástup do rekreačního střediska bude umožněn první den pobytu nejdříve od 11. hodin,
opuštění rekreačního střediska bude poslední den pobytu nejpozději do 10. hodin.

III. Cenové ujednání

Cena za ubytování a stravu je stanovena ve výši 375,00 KČ včetně DPH za osobu a den.
Cena zahrnuje ubytování v chatách, stravu Sx denně, pitný režim. Lůžkoviny, sportovní náčiní
a využití areálu je zdarma. Výše uvedená cena již obsahuje cenu za spotřebované energie
v průběhu pobytu.
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IV. Způsob platby

Ubytovatel vystaví 2 zálohové faktury, a to:
l. záloha ve výši 5.000,00 KČ, splatná k 31. l. 2020
2. záloha ve výši 50% ceny pobytu, splatná k l. 6. 2020.
Zálohové faktury budou ubytovatelem včas zaslány na adresu objednavatele.
Uhrazená záloha slouží současně jako stornopoplatek při zrušení celého pobytu.
Doplatek zbývající částky bude uhrazen do 14ti dní od skončení pobytu převodem na účet na
základě vystavené faktury.

V. Závěrečné ustanovení

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž má každý platnost originálu. Účastníci
této smlouvy prohlašují, Že tato smlouva odpovídá jejich svobodné vůli, nebyla uzavřena v tísni
za výrazně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Moravském Krumlově dne 15.1. 2020 Ve Velkém Meziříčí dne 15.1.2020


