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Dohoda o zajišťování výuky anglického jazyka

kterou uzavřeli ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku níže
uvedeného dne, měsíce a roku tito účastníci:

1. Město Blansko
se sídlem: Nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
IČO: 00279943
DIČ: CZ00279943
zastoupené: Ing. Jiřím Crhou, starostou
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Blansko,

dále jen jako objednatel výuky
a

2. La belle vie s.r.o.
se sídlem: Ponávka 185/2, 602 00 Brno - Zábrdovice
IČO: 02818248
DIČ: CZ02818248
zastoupená Dagmar Grmelovou, jednatelkou
zapsaná v obcho soudem v Brně, oddíl C, vložka č.82590
bankovní spojení:

dále také jen jako lektor

I.
La belle vie s.r.o. je na základě živnostenského oprávnění oprávněna vyučovat anglický jazyk.

II.
Objednatel výuky a lektor se tímto dohodli na závazku lektora zajišťovat prostřednictvím
odborného lektora pro objednatele výuku anglického jazyka a objednatel výuky se tímto zavazuje
poskytnout lektorovi za splnění jeho závazku odměnu níže sjednanou.

III.
Objednatel výuky a lektor se výslovně dohodli na výši odměny za splnění závazku vyplývajícího
pro lektora dle této dohody, a to tak, že výše odměny za jednu vyučovací hodinu v rozsahu 60
minut činí částku 430,- Kč. Vzhledem ktomu, že lektor je ke dni podpisu této dohody
registrovaným plátcem DPH, tato se ke sjednané odměně přičítá. Předpokládaný rozsah výuky je
pětkrát týdně, konkrétní den a počet hodin výuky během jednoho kalendářního týdne si sjednají
účastníci ústní dohodou.

IV.
Způsob úhrady odměny za splnění závazku vyplývajícího pro lektora dle této dohody si účastníci
sjednávají tak, že lektor předloží vždy nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po
fakturačním období objednateli výuky fakturu společně s výkazem výuky se lhůtou splatnosti 21
dnů. Fakturačním obdobím je kalendářní měsíc. Ve výkaze výuky je lektor povinen uvést počet
hodin odučených v příslušném kalendářním měsíci, data dnů výuky, předmět výuky tak, aby se
uvedené údaje shodovaly se skutečným stavem. V případě, že objednatel výuky nebude
s některým údajem uvedeným ve výkaze souhlasit, budou případné rozpory řešeny vzájemným
jednáním s cílem dosažení smírného vyřešení věci.

Vlastní úhrada odměny bude provedena ze strany objednatele výuky ve lhůtě splatnosti příslušné
faktury bezhotovostním převodem na bankovní účet lektora uvedený na faktuře. Za den úhrady se
považuje den odepsání částky z účtu objednatele výuky.
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v.
Výuka anglického jazyka se uskuteční v prostorách Městského úřadu v Blansku, nám. Republiky
1316/1, nám. Svobody 32/3 nebo budova MP Sadová 2. Objednatel výuky zajistí lektorovi
samostatnou místnost o potřebné kapacitě.

VI.
Tato dohoda se uzavírá na dobu určitou, a to od 01.09.2020 do 30.06.2021.

VII.
Tuto dohodu je možno ukončit následovně:

• uplynutím doby trvání
• písemnou dohodou účastníků s uvedením dne ukončení závazkového vztahu
• odstoupením od dohody ze strany objednatele výuky v případě, že lektor neplní závazek

sjednaný touto dohodou, zejména pokud nezajišťuje výuku bez předchozí důvodné omluvy,
popř. ji zajišťuje v rozporu s touto dohodou. Dohoda se ruší dnem doručení odstoupení
lektorovi na adresu uvedenou v záhlaví této dohody. Tímto není dotčen případný nárok na
náhradu škody ze strany objednatele výuky.

Vlil.
Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky a účinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv.

IX.
Lektor souhlasí s uveřejněním této smlouvy, včetně osobních údajů, v souladu se zvláštními
právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění
neuveřejňovaných údajů zajistí objednatel výuky nejpozději do 30 dnů po uzavření této smlouvy.

Dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž každý z účastníků obdrží jedno.

Účastníci dohody prohlašují, že se seznámili s jejím obsahem, kterému porozuměli, že dohodu
uzavřeli na základě své svobodné a skutečné vůle, na důkaz čehož připojují svoje vlastnoruční
podpisy.

Tato dohoda se uzavírá na základě přímého zadání veřejné zakázky v souladu se směrnicí Veřejné
zakázky č. 1/2017, schválené Radou Města Blansko. Tato smlouva byla schválena Radou města
Blansko na její 42. schůzi dne 25.08.2020 usnesením č. 4.

V Blansku dne: 26.08.2020 dne

Dagmar Grmelová
jednatelka

lektor

Město Blansko
Ing. Jiří Crha

starosta města
objednatel výuky


