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!±.m! SMLOUVA O UBYTOVÁNÍ

Číslo smlouvy ubytovatele 1/2017
Číslo smlouvy objednatele: 690/RB/2017

Smlouva se týká stavby : "Rokycany' - V. Nového, prodlouženi místní komunikace"

Účetní místo : 7610141-10 (76160)

Smluvní strany:

Střední škola, Rokycany
se sídlem: Rokycany, Jeřabinová 96/Ill
IČO: 18242171
za niž jedná: Ing. Irena Vostrá - ředitelka školy

(dále jen ,,Ubytovatel")

a
BÓGL a KRÝSL, k.s.
se sídlem: Renoirova 1051/2A, Praha 5, PSČ 152 00
IČO: 26374919
za níž jedná: Josef Krýsl a Nicolai Alexander Fall jednatelé komplementáře

(dále jen ,,Objednatel")

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanoveni § 754 a násl. zákona č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu (dále jen ,,smlouva") "

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek Ubytovatele poskytnout objednateli v době od 1. 1. 2017
do 31. 12. 2017 (dle potřeb stavby ,,Rokycany - V. Nového, prodloužení místní komunikace,
určené místo: 7610141-10 (76160)) ubytováni v ubytovně Střední školy, Rokycany na adrese
Fr. Kotyzy, Rokycany, 337 01 - Domov mládeže (dále jen ,,ubytovna").

2. Ubytovatel prohlašuje, že je oprávněn v ubytovně poskytovat ubytovací služby v rámci své
hospodářské činnosti.

3. Ubytovatel vyhrazuje objednateli k ubytování pokoje: č. 304, č. 404 (dále jen ,,pokoj")
pro zaměstnance objednatele:
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- Tomáš Urban Michal Štěpán ; Štefan Kocúr
nar. Maros Kapusta nar. Jakub Habáň n

V případě potřeby ubytování dalších osob předá jmenný seznam osob zástupce objednatele.
Počty ubytovaných se budou střídat dle dohody.

Kontaktní osoba ubytovatele:
- Mariana pejzlová - 731 562 363, peizlova@skola-rokycany.cz

Kontaktní osoba:
- jarmila Pirnerová - 371 653 215, jpimerova@boeqkkrysLcz
- Michal Ukropec - 720 984 366, mukropec@boeql-krysl.cz

II.

Cena za ubytováni

1. Objednatel je povinen zaplatit za ubytováni cenu ve výši á 120,- KČ osobu = lůžko za noc
včetně DPH.

2. Cena za ubytování v sobě zahrnuje kompletní sjednanou ubytovací službu včetně tepla, vody,
elektřiny.

3. Smluvní strany se dohodly, že cena za ubytování bude objednatelem uhrazena na základě
faktury zpětně za kalendářní měsíc se splatnosti 20 dní od doručení faktury objednateli.
Přílohou faktury je kopie této smlouvy o ubytováni a jmenný seznam ubytovaných osob.

Povinnosti Smluvních stran

1. Ubytovatel se zavazuje předat objednateli pokoj ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit
mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním.

2. Objednatel je povinen zajistit dodržování pravidel ubytovny dle Řádu domova mládeže,
po skončení ubytováni odevzdat ubytovateli pokoj ve stavu, v jakém ho převzal, s přihlédnutím
k obvyklému opotřebeni.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
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2. Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom
vyhotovení.

3. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě,
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany se před
podpisem této smlouvy seznámily s jejím obsahem a bez výhrad s nim souhlasí, což stvrzuji
vlastnoručními podpisy.

V Rokycanech dne 21. 12. 2016 V Praze dne 21.12.2016

BÓGL a KRÝSL, k.s. (!Á)
§fŘEDNÍ ŠKOLA, ROKYCANY Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5

Jeřabinová 96/III IČO: 26374919, DIČ: CZ26374319
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