
Evidenéni (Eislo smlouvy: 57/00069566/2020

SMLOUVA 0 UBYTOVANi NAIDQMOVE MLADEZE
SE STRAVOVANIM

Stf'edni odborné uéili§té, Hubélov 17
pfi'spévkové organizace Stfedoéeského kraje ("21310 10724
36 sidlem Loukovec, Hubélov 17, 294 11 Loukov
16:: 00069566
DIC: C200069566
Bankovni spojenl': KB 21.3., 6. 1'1. 8—
zastoupené feditelem ing. Miroslavem Kolomazm’kem
ddlejen ,,ubytovatel “ na stranéjedné

a

In . Miroslav Broiovsky,1—
h00 Praha 14 — Hostavice
16:: 47594217
DIC: CZS9100690101
Bankovni spojeni: 0244748349/0800
ddlejen ,, ubytovanfi“ na strané druhé

a

TANEéNi KLUB ASTRA PRAHA z.s.
Se sidlem Novozémecké 715, Hostavice, 198 00 Praha
IC: 673 64 608
Spolek j e zapsany ve spolkovém rejstf‘iku, vedeného Méstskym sou m v Pra
zast. uméleckym vedoucim Ing. Miroslavem Broiovskym
ddlejen ,,spolek TKAP” na strané tfeti uzavz'rajz’ tuto smlouvu:

, 0dd1'1 L, VIOZka 8538

I.
PREDMET SMLOUVY

1. Pfedmétem této smlouvy j e zaji§téni pfechodného ubytovém’ na domové mlédeie
v Hubélové 6p. 10, Loukovec Véetné stravovém’, stanovenl’ vyée a zpfisobu L’lhrady nékladfi
spojench s ubytovémim a stravovénim.

2. Ubytovatel se zavazuje pfedat ubytovanému prostory vyhrazené mu k ubytovém' ve stavu,
ktery j e zpfisobily pro jejich fédné uZl'Vém’.

3. Ubytovany mé prévo na uZivénl' spoleénjrch prostor a pouiivém' V§€ch sluieb, jejichi
poskytovéni j e s ubytovém’m spojeno.

4. Uéelem poskytnu’d ubytovacich a stravovacich sluieb je koném’ taneém’ch kurzfi pro déti a
dospélé.
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J. turnus:

2. tumus:

3. turnus:
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II.
DOBA UBYTOVANi, PoéTY UéASTNI’Kfi, CENA

Od pondéli 06. 07. 2020 do stfedy 15. 07.2019 — LETNi DETSKY TABOR
Pfijezd: 06. 07. 2020 vedouci V cca 13:00 hodin, déti V cca 14:30 hodin
Odjezd: 15. 07. 2020 vedouci a déti v 13:30 hodin
Strava: 06. 07. 2020 veéefe

07. 07. 2020 21% 14. 07. 2020 snidané, obéd, veéefe
15. 07. 2020 snidané, obéd

Pfedpoklédany poéet uéastnikfi: 25 détl’ a 3 dospéh’
Ubytovénl': na pokojich V pfizemi (7 pokojfi) a V 1. patfe (8 pokojfi) domova mlédeZe
Uby‘tovanému budou déle k dispozici: toalety a sprchy V pfizemi a v 1. patfe;
samostatné toaleta se sprchou V pfi'zemi; kuchyfika V pfizemi a v 1. patfe, klubovna
V pf'izemi a v 1. patfe, vychovatelna V pfizemi a V 1. patfe, botérna V pfizemi pfistupné
z hlavni chodby a vchodu ven, télocviéna a mistnost pfed vchodem do télocviény
vybavené stolem na ping pong.
Zodpovédné osoba: Hana Jézové — Dluhoéové nebo Helena Broiovské

Od soboty 01. 08. 2020 do pétku 07. 08. 2020 2 LETN1 SKOLA TANCE DOSPELi
Pfijezd: 01. 08. 2020 V 11:00 hodin
Odjezd: 07. 08. 2020 p0 snidani
Strava: 01. 08. 2020 obéd, veéefe

02. 08. 2020 ai 06. 08. 2020 snidané, obéd, veéefe
07. 08. 2020 snidané

Pfedpoklédany poéet fiéastnikfi: 25
Ubytovémi: na pokojich V pf‘izemi (7 pokojfi) a V 1. patfe (8 pokojfi) domova mlédeie
Ubytovanému budou déle k dispozici: toalety a sprchy V pfizemi a V 1. patfe;
samostatné toaleta se sprchou V pfizemi; kuchyfika V pfi'zemi a V 1. patfe, klubovna
V pfizemi a V 1. patfe, vychovatelna V pfl'zeml' a V 1. patfe, botéma V pf'izemi pfi'stupné
z hlavni chodby a vchodu ven, télocviéna a mistnost pfed vchodem do télocviény
vybavené stolem na ping pong.
Zodpovédné osoba: Ing. Miroslav Broiovsk}?

0d soboty 08. 08. 2020 do pétku 14. 08. 2020 — LETNI’ SKOLA TANCE DOSPELi
Pfijezd: 08. O8. 2020 V 11:00 hodin
Odjezd: 14. 08. 2020 po veéefi
Strava: 08. 08. 2020 obéd, veéefe

09. 08. 2020 212 14. 08. 2020 snidané, obéd, veéefe
Pfedpoklédany poéet fiéastnikfi: 20
Ubytovéni: na pokojich V pfizemi a V 1. patfe domova mlédeZe
Ubytovanému budou déle k dispozici: toalety a sprchy V pfizeml' a V 1. patf'e;
samostatné toaleta se sprchou V pfizemi; kuchyfika V pfi'zemi a V 1. patfe, klubovna
v pfizemi a V 1. patfe, vychovatelna V pfi'zeml' a v 1. patf'e, botérna V pfi’zemi pfistupné
z hlavni chodby a vchodu ven, télocviéna a mistnost pfed vchodern do télocviény
vybavené stolem na ping pong.
Zodpovédné osoba: Ing. Miroslav Broiovsky
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4. turnus.‘ Od soboty 15. 08. 2020 do soboty 22, 08. 2020 — LETNI’ SKOLA TANCE DETI
Pfijezd: 15. 08.2020 V 10:00 hodin
Odjezd: 21 08. 2020 p0 snidani
Strava: 15. 08. 2020 obéd, veéefe

16. 08. 2020 aZ 22. 08. 2020 snidané, obéd, veéefe
22, 08. 2020 snidané

Pfedpoklédany poéet fleastnikfi: 30
Ubytovéni: na pokojich V pfi'zemi a V 1. patfe domova mlédeie
Uby‘tovanému budou déle k dispozici: toalety a sprchy V pfizeml' a V 1. patfe;
samostatné toaleta se sprchou V pfi'zemi; kuchyfika V pfizemi a V 1. patfe, klubovna
V pfizemi a V 1. patfe, vychovatelna V pf'izemi a V 1. patfe, botérna V pfi’zemi pfistupné
z hlavm' chodby a vchodu ven, télocviéna a mistnost pfed vchodem do télocviény
vybavené stolem na ping pong.
Zodpovédné osoba: Ing. Miroslav BroZovsky

Celodenni stravovéni: 202,00 Kc': vc‘ietné DPH dospéli
172,00 Ké Véetné DPH déti (do 10ti 1et Véetné)

z toho: snidané 37,00 Ké Véetné DPH dospéli
30,00 K6 Véetné DPH déti (do 10ti let Véetné)

obéd 87,00 Ké Véetne DPH dospéli
75,00 Kc": véetné DPH déti (do 10ti let Véetné)

veéefe 78,00 Ké Véetné DPH dospéli
67,00 Kc": Véetné DPH déti (do 10ti let Véetné)

Normativ potravin na cely den j e 77,00/50,00 Kc“: (dospéli/déti), ostatni j sou néklady na pfi'pravu
stravy a DPH. Ubytovany bere na Védomi, Ze stravovém’ bude probihat Vyhradné ve §kolni jidelné,
odkud j e zékaz odnééem’ stravy.

Cena ubytovémi za 1 noc a za 1 osobu (dospéh’, déti) je 170,00 K6 Véetné DPH.

Poplatek za uiivém’ télocviény je 545,00 K6/ 1 den + spotfeba eI. energie dle skuteéného stavu na
elektroméru (cca 4,50 Ké/kWh). V télocviéné budou k dispozici laviéky a iinénky jako obvykle a
volejbalové s1't’ . Smluvni strany se dohodly na tom, Ze poplatek za uil'véni télocviény Véetné spotfeby
el. energie bude vyfiétovén spolku TKAP.

V prostom za domovem mlédeie na misté uréeném ubytovatelem bude ubytovanému umoinéno
opékénl' bufifi na ohni§ti. Za dodriem’ protipoiémich opatfenl' zodpovidé ubytovany Véetné
povinnosti nahlésit péleni ohné na pfislu§ny HS nebo Obecni lifad v Loukovci.

III.
ZPI‘JSOB PLACENI, SANKCE

1. Ubytovany se zavazuje, 2e pfed néstupem na kaidy turnus uvedeny v 61. II. této smlouvy
uhradi ubytovateli zélohu ve Vy§i 50 % pfedpoklédanych nékladfi dane’ho tumusu. Podkladem
pro fihradu faktury bude dafiovy doklad (faktura). Po skonéem’ kaidého tumusu provede
ubytovatel vyfiétovéni.
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Dafiové doklady (faktu budou mit s latnost 7 dnfi a budou zasilény elektronicky na
e-mailovou adresu:H
Dafiové doklady budou splfiovat podminky stanovené zékonem 6. 23 5/2004 8b., 0 DPH
V platném znéni pro dafiovV doklad.
Smluvni pokuta éim' 1% 2a kaidy kalendéfni den prodleni, a to aZ do zaplaceni dluiné ééstky.

IV.
DAL§1 UJEDNANi

Ubytovany je povinen nejpozdéji d0 30. 06. 2019 upfesnit ubytovateli poéet fiéastnikfi a poté
hlésit bezodkladné da1§i zmény V poétu I’léastnikfi. Zmény V poétu strévm’kfi je ubytovany
povinen hlésit vedouci kuchyné 24 hodin pfedem. Ubytovatel nem’ pOVinen zajistit uvolnéni
daléich ubytovacich prostor V pfi'padé pfijezdu vyéél’ho poétu osob, n62 j e uvedeno u
jednotlivych tumusfi V 61. I této smlouvy, pokud o této situaci ubytovany V dostateéném
pfedstihu neinformuje ubytovatele a neni mu tato zména odsouhlasena.
Ubytovatel bude V rémci sj ednané sluiby provédét 11a své néklady fiklid téchto prostor:
Domov mlédeie:
2x denné fiklid WC, umjrvéren a sprch
1x denné fiklid chodab a ostatnich spoleénych prostor; klubovny; kuchyfiky; télocviény a
mistnosti pfed télocviénou.
Jidelna:
denné fiklid jidelny véetné démskych a pénskych toalet

Ubytovany bere na Védomi, Ze pokud klesne poéet ubytovanych u kteréhokoliv tumusu
uvedeného v 61. II této smlouvy pod 20 ubytovanych, bude mu ubytovatel fiétovat za kaidou
noc sjednanou fiplatu za 20 ubytovanych.
Pfedém’ a pfevzeti‘ pfedmétu ubytovéni bude provedeno mezi Bélou Buchovou a zodpovédnou
osobou 221 jednotlivé tumusy.
K f‘eéeni zévad na sanitérnim vybaveni domova mlédeie je povéfeny Vladimir Teply, tel.c':.

Vydejnl’ doba stravy bude dohodnuta p0 pfi’j ezdu s vedouCi kuchyné.
Strava a ubytovénl' bude fiétovéno V cenéch uvedenych V 61. II této smlouvy.
Ubytovany j e povinen uiivat ubytovaci prostory fédnym zpfisobem v souladu s jejich
charakterem, dbét pokynfi ubytovatele a provozniho fédu domova mlédeie, ktery je
k dispozici na chodbé V pf‘izemi domova mlédeie. gkody zpfisobené I’léastniky jednotlivych
akci uvnitf' i vné Obj ektfi domova mlédeie, télocviény a jidelny uhradi ubytovany nad
rémec této smlouvy. Vynééem’ nébytku z budov a stéhovéni mezi pokoji je Vyslovné
zakézéno.
Ubytovany prohlaéuje, 26 se seznémil s Hygienicko—protiepidemickymi opatfem’mi
stanovenymi pro zajiéténi sezény letni détské rekreace 2020 vydanjlmi Ministerstvem
zdravotnictvi CR a pfl’padné da1§imi prévnimi pfedpisy, které upraVuji pof‘édém’ letni rekreace
a je povinen se jimi fidit. Ubytovany zajisti na své néklady: toaletnl’ papir na WC nad rémec
béZné potfeby, jednorézové ruéniky, dezinfekéni pfipravky s Virucidnim fiéinkem na
dezinfekci rukou apod.
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V.
ZAVEREéNA USTANOVENi

1. Prévni vztahy touto smlouvou vyslovné neupravené se fidl’ ph’slufinymi ustanovenimi
Obéanského zékom'ku.

2. Smluvm' strany berou na Védomi, i6 tato smlouva véetné jejl'ch dodatkfi, bude zvefejnéna v
registru smluv podle Zékona é. 340/2015 8b., V platném znéni.

3. Smlouva nabjzvé platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a fiéinnosti dnem
jejl'ho zvefejnéni V Registru smluv.

4. Tuto smlouvu lze ménit a doplfiovat j en pisemnymi dodatky oéislovanymi vzestupnou
éiselnou fadou a podepsanymi oprévnénimi zéstupci obou smluvnich stran.

5. Smluvni strany timto prohlaéujl’, ie smlouva byla uzavfena na Zékladé jejich vzéjemné
dohody, a to Véiné a uréité, a na dfikaz toho pfipojujl’ niZe své podpisy.

6. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichi kupujici a prodévajici obdrii p0 jednom
vyhotovenl'.

V Praze dne: X4 6j a/flfigfl V Hubélové dne 23. 06. 2020
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