
SMLOUVA
O PODMÍNKÁCH DOVOZU STRAVY ZA SMLUVNÍ CENU

Uzavřená mezi :

Pan
Marek Rudolccký
Žlíbek 321
664 58 Prace
CZ
Bankovní spoj. :
Číslo úČtu :
IČO : 724 84 748-

mob.:
e-mail:

DIČ : CZ8112293882

a organizaci

Mateřská Skok Brno, Kamenná 195/21, příspěvková organizace., 639 00 Brno
Sídlo : Kamenná 195/21, 639 00 Brno
Zastoupená : tel. :
Bankovní spoj. : mob. :
Číslo účtu : mskamenna@eentrum.cz
IČO : 64328422

I.
'Předmět smlouvy

Úprava práv a povinnosti smluvních stran s dovozem stravy v průběhu školního roku

n.

Povinnost autodopravce

Autodopravce se zavazuje provádět dovoz stravy od 01.09.2020

ze: Školní jídelny ZŠ Horní, 639 00 Brno
na: Mateřská Škola Kamenná 21, 639 00 Brno
včetně odvozu prázdných várnic za smluvní cenu za.jeden rozvozový den

III.

Povinnosti zákazníka

Zákazník se zavážuje udrŽovat "nádoby na převoz stravy v dobrém stavu, tak aby
nedocházelo k vytékání stravy při přepravě. Dále se zavazu,je zajistit bezproblémovŕ
příjezd k organizaci, zejména v zimních měsících, "

;.·Proplácet faktury v termínu splatnosti

Veškeré změny týkající se dovozu stravy, změny názvu organizace, IČO, DIČ,
prosím hlásit včas na mob.:
nebo písemně na adresu: Marek Rudolecký

Žlíbek 321
664 58 Prace



. .

IV.

Cena
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Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně 200,- KČ
Slovy: Dvě sta korun českých

K této smluvní ceně bude připočtena základní sazba DPH

V.
Úhrada služeb

Faktum za dor·'oz stravy bude vystavována lx měsíčně souhrnným daňovýni dokladem.
Způsob úhrady faktury - převodem na účet dopravce-Č.ú.:
Variabilní symbol = číslo faktury -

VI.
Smluvní strany sjedná\·'ají ke sjednané částce za dovoz stravy doložku inflačního zvýšeni tak,
že pronajímatel je oprávněn zvýšit částku dopravy o roční nárůst inflace na základě
oficiálního údaje Českého statistického úřadu. avšak maximálně lx ročně. Způsob platby
valorizované částky za období od platnosti bude proveden dodatkem k této smlouvě.

VII.

Platnost smlouvy

Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
Lze ji oboustranně pozměnit nebo vypovědět písemným dokladem s jednoměsíční výpovědní
lhůtou.
Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřená
po vzájemném pro.jednání.
Autentičnost této smlouvy potvrzuji svým podpisem.

V Brně dne 01.09.2020

-- ._. .
Zákazník Marek Rudolecký


