
SM LOUVA O DÍLO

uzavřena' na základě § 2586 a nasi zákona či 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve mění pozdějších

předpisů

1. Účastníci smlouvy

Smluvní stra ny této smlouvy, kterými jsou:

Zhotovitel:

Střední zdravotnická čknla a VVŠŠÍ ndhnrná škola zdravotnická. Liberec, Kostelní 9, příspěvková

organizace

Sídlo: Kostelní 9, 460 31 Liberec, IČ 00673731

Zastoupené: Mgr. Janou Urbanovou, ředitelkou školy

Objednavatel:

Centrum vzdělanosti Libereckého kraje zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků,

příspěvková orga nizace

Sídlo: 460 Liberec IČ: 71229230Masarykova 542/18, 01, 1,

Zastoupené: lng. Martin Ditrich, ředitel

Zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 712

Číslo účtu'

se dohodly, že spolu uzavřou tuto smlouvu o dílo a' projevily vůli řídit se všemi jejími ustanoveními.

Otázky touto smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky

2. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je realizace teoretické části vzdělávacího programu akreditovaného

kvaliñkačního kurzu „Sanitář“ účast členů zkušební komise na závě rečných zkouškách účastníků

kurzu.

Osnova kurzu, technické zabezpečení a personální obsazení kurzu budou V souladu s teoretickou částí

vzdělávacího programu akreditovaného kvalifikačního kurzu „Sanitář", akreditovaného MZ ČR pod č. j.

21722/2014-10/0NP ze dne 13. 5. 2014, kde je zhotovitel uveden, jako smluvní zařízení.
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3. Te rm ín provedení díla

Dílo, kte ré je předmětem této smlouvy, bude provedeno:

Teoretická část kurzu „Sanitář": 7. 2. 2017 30. 3. 2017

Závěrečné zkoušky účastníků kurzu „Sanita ř“: 10. 4. 2017 12. 4. 2017

4. Práva Eí povinnosti účastníků smlouvy

Zhotovitel že kte ré této v dohodnuté lhůtěa) prohlašuje, provede dílo, je předmětem podle smlouvy

b) Objednatel předá zhotoviteli před zahájením teoretické částí kurzu „Sanitář“ Seznam účastníků.

5. Ujednání 5] ceně

Cena díla, která je předmětem podle této smlouvy. činí 4 778 Kč za každého účastníka kurzu „Sanitář“

teoretické části kurzu.

Splatnost faktur je sjed nána na 30 kalendářních dnů ode dne vystavení

6. Závě rečná ustanovení

a) Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu.

b) Tato smlouva je vypracována ve dvou stejnopisechi u nichž každý účastník obdržíjeden,

C) Účastníci této smlouvy prohlašují, Že si text smlouvy důkladně pročetli, obsahem souhlasí r-í že tato

smlouva byla uzavřena podle jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni i.“ za nápadně

nevýhodných podmínek a na dúkaz toho pod ni připojuji své podpisy.
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1. Rozhodnut o udělení akreditace
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MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

ČESKÉ REPUBLIKY

V Praze dne 13. května 2014

Č. j.: 21722/2014-10/0NP

ROZHODNUTI

Ministerstvo zdravotnictví jako správní orgán příslušný E rozhodnuti udělení, prodloužení.

neuděleni nebo odejmutí akreditace podle ustanovení § 49 odst. r_›: zákona č. 96/2004 Sb..

podmínkách získávání i:) uznávání způsobilosti k výkonu nelekařských zd ravotnických

povoíá ní e' k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotni péče '-.í O změně

některých souvisejících zákonů (zákon nelékařských zdravotnických povoláních). ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „zákon čt 96/2004 sm) po posouzení žádosti n íže uvedeného

žadatele, podané dne 01› 11. 2013x rozhodlo podle ustanovení 'S M !511 odst. 'ví zákona

č. 96/2004 Sbr Ě v souladu ustanovením § 49 odst. 3 zákona č. 96/2004 Sha

5:; S ustanovením § 67 !a nasl zákona č. 500/2004 Sb., správního řáduv ve znění pozdějších

předpisů (dále jen správní řád)l takto:

Ministerstvo zdravotnictví

uděluje akreditaci

žadateli:

Centrum vzdělanosti Libereckého kraje, p říspěvková organizace

Sídlo 542/1 8v 460 01 LiberecMasarykova

Statutární orgán: Ing. Martin Ditrich, ředitel

IČ: 71229230

kterou u:: m souladu s ustanovením rs H !Li odst. písm. b) zákona č. ::Him Sb.

zís kává oprávnění 1 uskutečňovánl vzdělávacího programu

akreditovaného kvalifikačníhc kurzu

„Sanitář“

Minlsterstvo Zdravotnídví České republiky

Palackého náměstí 4. 12801 Praha 2

tel.: +420 224 971 HI, email: odboronp©mzcncL www.mzcr.z:z
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Termín zahájení vzdělávacího programu' 01. 06. 2014

Platnost udělení akreditace do: 31. 05. 2019

Počet mist pro vzdělávací program: max. 30

Počet míst pro vzdělávací program ve smluvn im zařízení' max 30

Smluvní zařízení (název ev. jméno l E, příjmení)' Krajská nemocnice Liberec 3.5.

Sídlo (ev. místn podnikání, trvalý DOĎYÍX Husova 10, 460 63 Liberec Staré Město

IČ' 27283933

Smluvní zařízení (nazev ev. Jméno r›: přijmení). Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o,

Sídlo (ev. misto podnikání trvalý pobyt): Nemocniční 15, 466 60 Jablonec nad Nisou

IČ: 00829838

Smluvní za říze ní (nazev ev jméno Im přijmení): Nemocnice s poliklinikou Česka' Lípa, a.s.

Sídlo (ev. místo podnikani trvalý pobyt): Purkyňova 1849. 470 77 Česká Lípa

lČ: 27283518

Smluvní za řízení (nazev, ev jméno h. příjmení): Panochova nemocnice Turnov s.r.o.

Sídlo (ev. místo podnikání, trvalý pobyt): 28 října 1000. 511 O1 Turnov

IČ: 77458748

Smluvní zařízení (název, ev. jméno k: příjmení): Masarykova mestská nemocnice V Jilemnici

Sídlo (ev. místo podnikání, trvalý POŮYUZ Metyšova 465, 514 01 Jilemnice

IČ: 00 1 92 546

Smluvní zařízení (název, ev. jméno ŠJ příjmení):

Nemocnice S poliklinikou v Semilech. příspěvková Organizace

Sídlo (ev. misto podnikání, trvalý Pobyľľ 3. května 421, 513 31 Semily

IČ 00192503

Mlnlstersivo zdravotnictví České republiky

Palackého nóméslí 4, l28 Ol Praha 2

tel' + 420 224 97l l l l , e-moil: odborono®mzcr.cz, wwwmzcr cz
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Smluvní zařízení (název, ev. jméno ei přijmení):

Střední zdravotn ická škola a' Vyšší odborná škola zd ravotnicka, Liberec, Kostelní 9.

příspěvková organizace

Sídlo (ev. místo podnikani, trvalý pobyt): Kostelní 9. 460 31 Liberec

IČ: 00673731

Odůvodnění

Žadatel Centru m vzdělanosti Libereckého kraje, příspěvková organizace. sídlem

Masarykova 542/18, 460 01 Liberec podal dne 01 11. 2013 žádost o udělení akreditace

. .i uskutečňovaní vzdělávacího programu akreditovaného kvalifikačního kurzu „Sanitář“.

Na zaklade odborného posouzení žádosti i' í akreditační komisi k." jejího závěrečného

stanoviska ze dne 02. 04. 2014. rozhodlo Ministerstvo Zdravotnictví O udělení akreditace

k uskutečňovanl vzdělávacího programu akreditovaného kvalifikačniho kurzu. Akreditační

komise žádosti a dokladůpři posuzován í vycházela předložených žadatelem.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat podle ustanovení § 152 odstt správního řád u do 15 dnú

ode dne jeho oznámení rozklad Ministerstva zdravotnictví prostřednictvím

Odboru ošetřovatelství 0 rozkladu ministr zdravotnictvíneiékařských povolání. rozhod uje

Lhůta k podání rozkladu počíná běžet dnem následující po dni, ve kterém bylo toto rozhodnuti

oznámeno,

Za Ministerstvo 7dravntniotví'

a

?Ž
\

Mg r. Alena Šmídová, VJ.

ředitelka Odboru ošetřovatelství

k, nelekařských povolá ni

podpis elektronicky

otisk úředního razítka

Vyřizuje: Bc. Petra Borovrčková. tel. 224 972 553, e›mail: petra.borovickova@mzcrvcz

Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Palackého náměstí A, l28 01 Praha 2

tel. 420 224 97l l'll, e-moil: odbororio®mzcr.cz, wwwmzcrcz

z.: Začern ím e cz vytvo re n o v bezplatné verzi aplikace httpsn icloud zacernime cz,


