
Příkazní smlouva o obstarání záležitosti,
uzavřená podle občanského zákoníku § 2430 a násl.

-:::: ...

I. Smluvní strany

Příkazník: ZDEM AR Vysočina, s.r.o.
Sídlo: Karníkova 1148, 592 31 Nové Město na Moravě'
IČO 036 60 982
zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod spisovou
značkou C 86025
Zastoupen: _

dále jen "Obstaravatel"

Příkazce: Název školy: 1. základní škola, Vratislavovo náměstí 124,
okres Žďár nad Sázavou

Adresa: Vratislavovo náměstí 124, 59231 Nové Město na Moravě
IČO: 702 84 725
Zastoupen: Mgr. Ottou Ondráčkem, ředitelem školy

dále jen "Objednatel"

II. Předmět plnění

Výuka plavání žáků školy ve školním roce 2020 - 2021.

III. Povinnosti Obstaravatele

1. Obstaravatel se zavazuje zajistit pro objednatele výuku plavání žáků základní školy v rámci
tělesné výchovy v rozsahu 20 vyučovacích hodin.

2. Zajistit výuku odborně, kvalifikovanými instruktory a řídit se příslušnými předpisy MŠMT
ČR, které se vztahují k výuce plavání.

IV. Povinnosti Objednatele

Objednatel se zavazuje dodržovat "Stručné pokyny pro pedagogy základních škol" o
zabezpečení dozoru a odpovědnosti za žáky při výuce plavání, které jsou přílohou Č. 1 této
smlouvy a provozní řád vydaný provozovatelem Městských lázní v Novém Městě na Moravě.
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V. Místo plnění

Plavecká výuka bude realizována v plaveckém bazénu v areálu Městských lázní v Novém
Městě na Moravě.

VI. Doba plnění

Plavecká výuka bude realizována na základě obdržené objednávky v průběhu školního roku
2020 - 2021 dle rozvrhu zaslaného elektronickou poštou Objednateli nejpozději 14 dnů před
jejím zahájením.

VII. Cena za obstarání záležitosti

Celková cena za jednoho žáka je 1600,- Kč na žáka a kurz v rozsahu 20 vyučovacích hodin
aje tvořena:

a) podílem mzdových nákladů včetně odvodů ve výši 760,- Kč na žáka a kurz
b) podílem provozních nákladů ve výši 840,- Kč na žáka a kurz

Objednatel uhradí náklady spojené s výukou plavání žáků na základě Obstaravatelem
vystavené faktury dle školou potvrzeného seznamu žáků.

1. za mzdové náklady (počet dětí x 760,- Kč)
2. za provozní náklady (počet dětí x 840,- Kč)

VIII. Závěrečná ustanovení

Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí ustanoveními
§ 2430 a následující zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, kromě § 2432
odst. 2.
Tato smlouva byla uzavřená na základě pravé, vážné a určité vůle, nikoliv v tísni, za nápadně
nevýhodných podmínek, účastníci si smlouvu přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují
svými vlastnoručními podpisy.
Smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
Změny smlouvy je možné činit pouze písemně se souhlasem obou stran.

V Novém Městě na Moravě dne 21. 9. 2020.
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