
š vehlova střední  š kola polytechnická Prostějov
nám. Spojenců  17,796 01 Prostějov
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Smlouva o pronájmu nebytových prostor pro studenty studijní ho oboru
Gymnázium se sportovní  pří pravo u 79-42-K/  4L

Š vehlova středn í  š kola polytech nická Prostějov
se sí dlem nám. Spojen cú  17,
796 0] " Prostějov,

zastoupená: 

lČ :00566896

DlČ : CZ00556896
Bankovní  spojení :  

{ dále jen,,vykonavatel'')

a

Gymnázium Jiří ho Wolkera Prostějov
se sí dlem Kollárova 3,

796 01 Prostějov,

Zastoupená: 

lČ :479222a6
Bankovní  spojení :  
(dále jen,,objednatel")

uzaví rají  ní ž e uvedené ho dne, měsí ce a roku výš e uvedené  strany tuto:

Smlouvu o pronájmu 7 pokojů  v budově domova mládež e Fanderlí kova 25, Prostějov

t.

Předmět ubytování

L" Smluvní  strany se dohodly na pronájmu pokojů  za studenty studijní ho oboru Gyrnnázium se
sportovní  pří pravou při Gymnáziu Jiří ho Wolkera, ubytovaných v domově mládež e, Fanderlí kova
25, Prostějov. Úhrada se vztahuje pouze za studenty, kteří  se aktivně věnují  sportovní  pří pravě.

2. Vykonavatel se zavazuje poskytnout objednateli v prů běhu ví kendů  k už í vání  pokoje, vč etně
veš keré ho pří sluš enství , a to na stanovenou dobu od pátku 15,oo hod' do neděle 16,oo hod.
Dále se vykonavatel zavazuje poskytnout objednateli pokoje po dobu vánoč ní ch prázdnin od 1. do
3. t.2o2L, pololetní ch prázdnin 29.1.aozL,jarní ch prázdnin od 1"5. do21'.2.2o21'a velikonoč ní ch
prázdnin 3..4' zo21.

3. Vykonavatel se zavazuje předat objednateli prostory vyhrazené  mu k ubytování  ve stavu, který je
způ sobilý pro jeho řádné  už í vání .

4. Za bezpeč nost ubytovaných a dodrž ování  pořádku zodpoví dá objednatel, který je zároveň povinen
zajistit dozor nad ubytovanými'

il.
Doba ubytování

L. Tato smlouva o pronájmu nebytoých prostor se uzaví rá na dobu urč itou, a to od 1. ledna 2B2! do
30. č ervna 2o2L, s mož ností  dalš í ho prodlouž ení .

1il.

Úhrada za ubytování

1. Výš e pronájmu za 7 pokojů  č ini 21-000 Kč  měsí č ně (dvacetjednatisí ckorun). objednateÍ  je povinen
uhradit pronájem pokojů  na základě vystavené  faktury se splatností  14 dnů  na provozní  uč et š koly
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku vváe uvedene stránv tuto:
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Smlouvu o pronájmu í pokojů v budově domova mládeže Fánderliková 25. Prostějov

I.
Předmět ubytování

Smluvní stranv se dohodlv na pronájmu pokojů zá studentv studijního oporu vnáziurn se
sportovní přípravou při Gvrnnáziu Jiřího Wolkera, uovtovánvch v domově mládeže, Fanderiíkova
25, Prostějov. Úhrada se vztahuje pouze za studentu. kteří se aktivně věnují sportovní přípravě-
Vvkonavateí se zavazuje poskvtnout olzjednateli v průběhu víkendů k užívání pokoje, včetně
veškereho příslušenství. a to ná stanovenou dohu od pátkuI 16_.oo hod do neděle línoo hod.
[.Jále se vvkonavátel zavazuje poskvtnout ohjednateli pokoje po dobu vánočních prázdnin od 1. do
33.1-2021.poloietnich prázdnin 29. l. 2021, jarních prázdnin od 15. do 21. 2- Züżl a velikonočnich
prázdnin 1.5-1. 2021.
`ı.ívkonavátel se zavazuje předat objednáteli prostorv vvhrázeně mu k uovtování ve stavu, kterv je
způsobilv pro jeho řádně užívání.
Za bezpečnost uovtovánvch a dodržování pořádku zodpovídá objednatel, kterv je zároveň povinen
zajistit dozor nad uhvtovanvmí.

lI.
Doba ubytováni

Tato srnlouvá o pronájmu nebvtovvčh prostor se uzavírá rıa dobu určitouII a to od 1. ledna 2021 do
30. června 2021, s možností dalšího prodlouženı.

III.
Úhrada za ubvtováni

vváe pronájmu za Tr' pokojů' č'ıni 21 [100 Kč měsíčně idvacetjednatisı'ckorunj. Dhjednátel je povinen
uhradit pronajem pokojů rıa základě vvstavene í'akturv se splatností lfl dnů na provozní učet školar
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IV.

odstoupení  od smlouvy

1. Při nedodrž ování  ustanovení té to smlouvy bude tato vypovězena; výpovědní  lhů ta č iní  ] " měsí c.

v.
ostatní  ujednání

objednatel je povinen už í vat prostory vyhrazené  mu k ubytování  a plnění  s ubytování m spojené
řádně; v těchto prostorách nesmí objednatel bez souhlasu vykonavatele provádět ž ádné  změny.

objednatel prohlaš uje' ž e je povinen veš keré  zjiš těné  závady na pokojí ch poskytnutých jemu

k už í vání  okamž itě nahlásit vykonavateli'
objednatel je povinen dbát vš ech platných naří zení  o bezpeč nostní ch předpisech a opatření ch s

tí m souvisejí cí ch'

objednatel je povinen dbát na to, aby nebyl naruš ován veřejný pořádek a chránit majetek
vykonavatele proti poš kození  a zeizení . Pří padné  š koriy zaviněné  svým nedbaiostní m ehování m je
povinen uhradit.
Při ukonč ení  pobytu v nedělije objednatel povinen předat v L6,oo hod. pokoje služ bu konají cí mu
vychovateli.

Po ukonč ení  pobytu - trvání  platnosti té to smlouvy - je objednatel povinen poskytnuté  pokoje a

pří sluš enství  uvé st do pů vodní ho stavu s přihlé dnutí m k obvyklé mu opotřebení "

vl.
Závěreč ná ustanovení

Právní  vztahy touto smlouvou ýslovně neupravené  se ří dí  pří sluš nými ustanovení mi obč anské ho
zákoní ku.

Tato smlouva je vyhotovena Ve dvou výtiscí ch, kaž dá ze smluvní ch stran obdrž í  po jednom.

Smlouva byla uzavřena ze svobodné  vů le obou smluvní ch stran, nebyla uzavřena v tí sni ani za

nápadně nevýhodných podmí nek, což  smluvní  strany výslovně potvrzují , na dů kaz toho připojují

své  podpisy.

objednatel byl seznámen s podmí nkami ubytování , ubytovací m řádem a respektuje eenu za

ubytování .

Smluvní  strany berou na vědomí , ž e tato smlouva ke své  ú č innosti vyž aduje uveřejnění  v registru

smluv podle zákona č .34a/2oL5 Sb. a s tí mto uveřejnění m souhlasí . Zaslání  smlouvy do registru
smluv zajistí  š vehlova střední  š kola polytechnická Prostějov neprodleně po podpisu smlouvy.
Š vehlova střední  š kola polyteehnická Prostějov se souč asně zavazuje informovat druhou smluvní
stranu o provedení  registrace tak, ž e zaš le druhé  smluvní straně kopii potvrzení  správce registru

smluv o uveřejnění  smlouvy bez zbyteč né ho odkladu poté , kdy sama potvrzení obdrž í , popř' j iž  v
prů vodní m formuláři vyplní  pří sluš nou kolonku s lD datové  schránky druhé  smluvní  strany { v

takové m pří padě potvrzení  od správce registru smluv o provedení  registrace smlouvy obdrž í  obě
smluvní  strany zároveň).

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a ú č innosti dnem uveřejnění
v registru smluv podle zákona o registru smluv.

V Prostějově dne 30. prosince 2020
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lv.
Űdstoupení od smlouvv

1. Při nedodržova'ní ustanovení těto smíouvv bude tato vvpovězena; vvpovědní lhuta ěinı l měsíc-

v.
Ostatní ujednání

1. Objednatel je povinen užívat prostorv vvhrazeně mu k uhvtovani a plnění s utivtovaním spojeně
řadně,I v těchto prostorách nesmí objednatel bez souhlasu vvkonavateíe provadět žadne' změnv.
Olajednatel prohlašuje. že je povinen veškerě zjistěně zavactv rıa pokojıcn poskvtnutvch jemu
k užívaní okamžitě nahlasit vvkonavatelí.

l"'~
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3. Dbjednatel je povinen dbát vsech platnvcí'ı nařízení' o bezpečnostních předpisech a opatřeních s
tim souvisejících-

či. Ohiednatel je povinen dbat na to, a'ov nebvl narušovan veřejnv pořadek a chranit' majetek
vvkonć'ıvateie proti poškození a zcizení. Případně skodv zavíněně svvn'i ı'ıedlçiaiostrıí'n'ı cl'iovziı'ıı'ı'iı je
povinen uhradit.

5. Pří ukončení pobvtu v nedělí je objednatel povinen předat v lenoo hod. pokoje službu konajıcímu
vvciıovateií.
Po ukoněení pobvtu - trvaní platností těto smlouvv - je objednatel povinen poskvtnutě pokoje a
j'iřísliJ-íertství' uvěs't do píivodnıho stavu s přihlědnul'ím k ohvvklěrnu opotřebení.

çl't

VI.
Eavěreěná ustanovení

1. Pravni vztahv touto smlouvou výslovně neupraveně se řídí příslušnvmí ustanoveními Dběanskětío
zekoníku.

2- 1l'ato smlouva je vvhotovena ve dvou vvtísiıtíehr každa ze smluvních stran obdržı po jednom.
.'s. Smlouva tívla uzavřena ze svobodně vt'ile obou smluvních stran, nehvla uzavřena vtisni ani za

napadně nevvhocínvch podmínek, což smluvní stranv vvslovně potvrzují. na dt'ikaz toho připojuji
svě podpísv.

u. ůojednateí pv! sezrıarneı'ı s podmínkami uiavtuvaní, u'ovtovacín'i řadern a respektuje eeı'iu za
ubvtovaní.

5. Smluvní stranvr berou na vědomí, že tato smlouva ke sve L'ıěínností vvžaduje uveřejnění v registru
smluv podle zakona ě- šiiüfłtìlfı So. a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslaní smlouvv do registru
smluv zajistí Švehlova střední Škola polvtechnicka Prostějov neprodleně po podpisu smlouvv.
ťiivehirlva střední škola polvtecí'ınícka Prostějov se soucasně zavazuje informovat druhou smluvní
.stranu o provedeni registrace tak, že zašle druhe smluvní straně kopií potvrzení spravce registru
.smluv o uveřejnění smlouvv bez zhvteěneho odkladu potě, kdv sama potvrzení obdrží. popř. již v
prí'ivodním formuláři vvplní příslušnou kolonku s ID datově schrankv druhe smluvní stranv [v
takovem případě potvrzení od spravce registru smluv o provedeni registrace smlouvv obdrží obě
smluvní stranv zarovenj.

o. Tato smlouva nabvva platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranv a účinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv podle zakona o registru smluv.
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