
Objednatel:
Základní škola Ratibořická
Ratibořická 1700
19300 Praha 9 Horní počernice
IČO:6380825
DIČ:
(dále jen „objednatel")

Ubytovatel; 
lan Herc?
Jiráskova 7.53/14. Bílina 
kontaktní osoba: Jan Hereš (777 249 499) 
iČO:44233981 
bankovní spojení:!
(dále jen „ubytovatel")

uzavírají spolu:

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLY V PŘÍRODĚ

Předmět smlouvy

'-ředniétorn plnění smlouvy je zajištění školy v přírodě podle vyhlášky MŠMT 224/2005 Sb. a MZČR 
j4S/2.0(.)4 Sb. v platném znění, zahrnující ubytování a stravování dle individuálních potřeb 
olvednaieia

Místo a doba pobytu, počet lů.žek, stravováni

;l) pobytu: Penzion Rudolf, U Vleku 53, 450 14 Liberec
(.') Ucha pobytu (od-doí: 24.5.-31.5.2020
(3) l'řed.běžný počet lůžek: 22
(4) Závazné je nutno počet lůžek potvrdit do 10 dnů před začátkem pobytu.
(5) Stravování: piná penze první jídlo: večeře

poslední jídlo: snídané

ujednání
(1) za pobyt ve škole v přírodě ve smyslu čl. II této smlouvy je stanovená ve výši:

390.- Kč za žáka, 2,x dospělý zdarma, 2x dospalí 420,-Kč

Způsob úhrady: zálohová faktura (faktura doplatku po skončení pobytu)
Objednatel složí zálohu ve výši 10.000,-Kč do na základě zálohové faktury vystavené 
ubytovatelem.

12) '"'.eikove vyúčtování bude provedeno po splnění závazků vyplývající z této smlouvy, na základě 
í'-jk*ury zaslané objednateli. Tato faktura bude splatná do 10 dnů od doručení objednateli, 
l aklury musí mít náležitosti daňového dokladu. Pokud je objednatel v prodlení se splácením 
fako.H, je povinen zaplatit ubytovaleli úroky z prodleni podle nkatných právních předpisů.



IV.
Práva a povinnosti smluvních stran

(J.) Ubytovatel je povinen;
cl) Poskytnout objednateli ubytovací a stravovací služby ve škole v přírodě, jakož i umožnit 

užíváni společných a dalších prostor a zařízení a používání služeb podle platných právních 
předpisů o školách v přírodě, a hygienických požadavků na zotavovací akce pro děti.

b) Odevzdat objednateli prostory vyhrazené mu k ubytování, vyučování a stravováni a dalším 
čiimostem ve stavu způsobilém pro řádně užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv 
a povinností spojených se zabezpečením úkolů školy v přírodě.

c) Zabezpečit řádný úklid všech r' Ztytnutých prostor v rámci platných hygienických norem 
a předpisů.

d) Seznámit objednatele s ustanoveními vnitřního řádu školy v přírodě.
e) Poskytnout objednateli stravování v množství a kvalitě stanovené platnými stravovacími 

předpisy a limity.
f) Ubytovatel se zavazuje dodržovat platné iiygienické, bezpečnostih a požární předpisy.

(2) Objednatel je povinen:
a) Dodržovat platný vnitřní řád školy v přírodě.
bl Zaplatit za poskytnuté služby ubytovateli cenu ve výši a Ihůtách stanovených v této smlouvě.
c) Užívat prosto;''/ mu poskyliiuté smlouvou řácitiě. V těchto prostorách nesmí bez soulilasu 

ubytovatele provádět žádné podstatné změny.
d) oq skončení pobytu ve škole v přírodě pi^edat všechny užívané prostory a věci, které užíval, 

ve stavu, v jakém je převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.
e) Nahradit případnou vzniklou škodu na majetku školy v přírodě způsobenou prokazatelně 

iejíi-ni účastníky.
í) Uhradit ubytovateli veškerý materiál, zboží či služby, které mu budou na jeho žádost 

poskyl!;uiv, pokud jejich poskytnut: není podle této smlovivv povinností školy v přírodě.

Závěrečné usta:''.c'.'oní
Smlouva sc vyhotovuje ve dvou stejnopisech a nabývá platnosti poclpisen.i oprávněných zástupců 
smluvníd'! stran. Každý z účastníků si ponechá jedno vyhotovení smlouvy. Změny a doplňky je možné 
provést DO dolioclě obou smluvních stran.


