
zvědavý medvěd z.s.
IČ 06832890
se sídlem K Žižkovu 640/9, 190 00 Praha 9
zast. Tomem Ristovským, předsedou
konta ktní osoba:
bankovní spojení:
(dále ,,ZM")

a

Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace
IČ 00380385, DIČ CZ00380385
se sídlem Čichnova 982/23, 624 00 Brno
jednajÍcÍ Ing. Olgou Hôlzlovou, ředitelkou
konta ktní osob
bankovní spoje
{dále ,,SŠ")

uzavírají

SMLOUVU O UBYTOVÁNÍA DALŠÍCH SLUŽBÁCH
dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

v tomto znění:

Článek 1- Preambule

1.1. ZM je spolkem založeným za účelem podpory všeobecného rozvoje nezletilých. k naplnění tohoto účelu se
rozhodl pořádat v průběhu letních prázdnin 2021 tábor pro nezletilé. ZM má zájem tábor pořádat v areálu
a prostorách poskytnutých SŠ.

1.2. jihomoravský kraj je výlučným vlastníkem níže uvedeného majetku na adrese Čichnova 982/23, Brno, a to
pozemku p.č. 4796, jehož součástí je budova č. p. 982/23, pozemku č.p. 4428 (domov mládeže), p.č. 4799/1 a
p.č. 4799/3 (hřiště) - všechny zapsané na LV č. 2760 pro katastrální území Komín u Katastrálního úřadu pro
jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno-město. výše uvedený majetek je na základě zřizovací listiny ze
dne 30. 04. 2015, č.j. 20/2 předán k hospodařeni SŠ.

1.3. SŠ je oprávněna na základě ČI. VI., bod 6, písmeno a) zřizovací listiny ze dne 30.04.2015, č.j. 20/2 pronajmout
majetek výše uvedený a dále specifikovaný v ČI. 2 této smlouvy vC. souvisejících služeb.

1.4. SŠ prohlašuje, že má veškeré certifikáty, revize, soupis norem (požární, hygienické), provozní řády hřišť, jídelny
a dalších objektů a pro účely smlouvy bude jejich existence doložena čestným prohlášením. S provozními řády
poskytnutých učeben, dílen a tělocvičny a s požárním a evakuačním řádem a pravidly ubytování budou
zodpovědné osoby ZM seznámeny.

Článek 2 - Závazky

2.1. SŠ a ZM se zavazuji řádně v souladu s platnými a účinnými právními předpisy a touto smlouvou plnit následujÍcÍ
závazky:

2.1.1.Ub\/tování
2.1.1.1. SŠ se zavazuje prostřednictvím a na účet ZM

turnusech dle nás|edujÍcÍho rozpisu:
· 1. turnus: od 3. 7. do 10. 7. 2021
· 2. turnus: od 10. 7. do 17. 7. 2021
· 3. turnus: od 17. 7. do 24. 7. 2021
· 4. turnus: od 24. 7. do 31. 7. 2021
· 5. turnus: od 31. 7. do 7. 8. 2021

poskytnout ubytování pro 900 osob, v šesti 8-denních {7 noci)
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· 6. turnus: od 7. 8. do 14. 8. 2021

SŠ poskytne rezervu 10 lůžek v každém turnusu vymezené pro potřeby marodky a zdravotní izolace.

Kontaktní osoby za SŠ:
Kontaktní osoby za ZM

2.1.1.2. ZM se zavazuje oznámit SŠ počty ubytovaných {potřebných lůžek) pro:

· 1. a 2. turnus do 21. 6. 2021
· 3. a 4.turnus do 5. 7. 2021
· 5. a 6. turnus do 19. 7. 2021

2.1.1.3. Soupis skutečně ubytovaných je ze strany ZM předán SŠ vždy při zahájení a ukončení každého turnusu. ZM
předá nejpozději při zahájení jmenný seznam nezletilých ubytovaných s uvedením příslušného vedoucího a
u zletilých předá jmenný seznam včetně data narození a bydliště.

2.1.1.4. Ubytování bude poskytováno v ubytovacích prostorách domova mládeže se společnou vrátnicí na adrese
Čichnova 982/23 v Brně. Nástup na ubytování začíná první den v 17.30 hodin, účastníci kurzů nebudou
ubytováni bez vedoucích, a končí poslední den do 9.30 hodin.

2.1.1.5. SŠ bere na vědomi, že ubytovávanými budou převážně nezletih a veškerou zodpovědnost za ně nese ZM.
2.1.1.6. Smluvní strany se dohodly na předáni a udržování ubytovacích a společných prostor způsobilých k řádnému

užIvánI v souladu se všemi aktuálními hygienickými, bezpečnostními a právními předpisy a doporučeními se
zvláštním ohledem na ji známý účel ubytováni. ZM je povinen seznámit se a dodržovat všechny předpisy a
využívat prostory pouze ke sjednanému účelu.

2.1.1.7. sš zajisti ve školní jídelně a v počítačových učebnách přístup k dezinfekci rukou.
2.1.1.8. V ceně je, pokud se týká ubytováni, zahrnut počáteční, průběžný {v rozsahu dle ubytovacího řádu) i konečný

úklid, výměna ložního prádla (na začátku každého turnusu), spotřeba vody, spotřeba elektřiny a další média
a služby obvykle poskytované v souvislosti s ubytovacími službami a/nebo běžné s ohledem na účel
sjednávaného ubytováni.

2.1.1.9. Pokud SŠ zjisti na základě předávacího protokolu o stavu pokojů a společných prostor, potvrzené oběma
stranami na začátku a konci celého období (6 turnusů) nebo i v průběhu plnění poškození způsobené klienty
ZM, je povinna pÍsemně/e-mai|em na adresu kontaktní osoby neprodleně (nejpozději do 2 dnů) ZM
poškození oznámit spolu s dokumentací poškození. ZM je povinna do 2 dnů nahlásit vedoucímu ubytování
jakékoliv poškozeni.

2.1.1.10. Vzniklou škodu lze uhradit po předchozí dohodě se ZM pořízením jiného předmětu v odpovídajĹcÍtechnické
specifikaci a peněžité hodnotě ztraceného nebo poškozeného svěřeného předmětu nebo zaplacením
peněžité náhrady odpovjdajÍcÍ plné výši pořizovací ceny ztraceného svěřeného předmětu, jde-li o novou věci
nebo obecné ceny v době ztráty svěřeného předmětu, jde-li o škodu způsobenou na věci starší či
opotřebované.

2.1.2.Stravování
2.1.2.1. SŠ se zavazuje poskytnout každému ubytovanému (účastníkovi tábora) prostřednictvím a na účet ZM plnou

penzi po dobu trvání ubytováni účastníka dle předem oběma stranami odsouhlaseného stravovacího pIánu,
který si strany písemně potvrdí nejpozději do 18. 6. 2021.
Kontaktní osoby za S
Kontaktní osoby za Z

2.1.2.2. Plnou penzise rozurMsnidaně, svačina, oběd, svačina a večeře, které budou podávány v následujIcIch časech:
snídaně 8:00 - 9:00
oběd 12:30 - 13:30
večeře 17:30 - 18:30
časy svačin nejsou přesně specifikovány (dle dohody obou stran). Každý turnus začíná sobotní večeři a končí
sobotnÍsnÍdaní.

2.1.2.3. Počet porcí a jejich rodožení v čase odpovídá rozloženi ubytovacích kapacit do jednotlivých turnusů dle
2.1.1.1.

2.1.2.4. Předmětem vyúčtování je přesně odebraný počet porci (porovnáni nahlášené a odebrané stravy po každém
z turnusů).

2.1.2.5. Objednatel je povinen nejpozději týden před začátkem dňčího turnusu nahlásit dodavateli požadavky na
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zajištění speciální dietní stravy, na základě zprávy ošetřujÍcÍho lékaře.
2.1 2 6

2.1.3.PC učebnv
2.1.3.1. SŠ se zavazuje poskytnout ZM přístup do počítačových učeben vybavených

aj|nÍ přehled PC (s uvedením invent. čísla a názvu) bude
součástí předávacího protokolu. Přehled PC {pro nutné otestování a přípravu předávacího protokolu) dodá
SŠ do 21.5. 2021. Počítače bude moci ZM využívat denně zpravidla v časech 08:30 - 12:30, 14:(X) - 21:30, dle
dohody lze čas využití upřesnit.

2.1.3.2. SŠ umožní ZM zkontrolovat stav výpočetní techniky před zahájením jejího uživánĹ který musí splňovat
náležitosti uvedené v bodě 2.1.3.1. Jakoukoli závadu či poškození v učebnách s PC je ZM povinna okamžitě
nahlásit určenému zaměstnanc učebnu ZM předá a zpět
převezme na základě písemného protokolu. ZM zajistí uzavÍránj mÍstnostÍ a dodržování provozního řádu
učeben. ZM nesmí oddělávat kryty počítačů z důvodů záruky - neporušené záruční pečetě. Pouze ve
spolupráci s m. Hořanským.
Kontaktní osoby
Kontaktní osoby

2.1.3.3. V případě potřeby instalovat na počítače vlastní programy, učiní tak ZM vlastními silami za součinnosti
určených zaměstnanců SŠ, stejně tak i s odstraněním vlastních aplikaci před závěrečným předáním. Po
skončení akce tyto programy odinstaluje a uvede počítače do stavu před akci (záslepky po grafických kartách,
vyvázání kabeláže apod.) dle pokynů SŠ.

2.1.4.Další
2.1.4.1. SŠ se zavazuje poskytnout ZM přistup k sportovištím a venkovním plochám v areálu pro účely táborových her

a volný pohyb účastníků tábora a zaměstnanců ZM. Tělocvičny budou pro ZM přístupné po celou dobu plnění
této smlouvy. SŠ se zavazuje poskytnout ZM přístup do školní jídelny i v časech mimo výdeje jídel. sš se
zavazuje poskytnout ZM také přístup do jiných tříd a salonků pro zajištění táborového programu. Za pohyb
osob je odpovědný zm (není možné se pohybovat bez kontroly po celém areálu školy). Na základě
táborového harmonogramu je možné využití společenského sálu.

2.1.4.2. SŠ se zavazuje zajistit řádný a nerušený průběh tábora pořádaného ZM.
2.1.4.3. SŠ se zavazuje zajistit na vlastni náklady personál nezbytný k plnění jí převzatých závazků.
2.1.4.4. SŠ se zavazuje předat ZM veškeré obvyklé a nezbytné řády (např. provozní a bezpečnostní) a podobné

předpisy ke všem prostorám a poskytovaným službám, a na začátku každého turnusu s nimi pracovníci ZM
seznámí všechny účastníky tábora.

2.1.4.5. Provozovatel tábora je ZM. SŠ neodpovídá na zraněni způsobená v prostorách SŠ.
2.1.4.6. Doba plněnítéto smlouvy je v době od 3. 7. 2021 do 14. 8. 2021.
2.1.4.7. Kontaktní osoby z

Článek 3 - Cena a splatnost

ZM se zavazuje na základě zálohového dokladu zaplatit za služby poskytnuté v rámci této smlouvy (ubytování,
stravování, a další služby specifikované v Článku č. 2 tét

mž účtováno bude za dny, kdy bylo
ubytovanému skutečně plněno, za každý zahájený den. Ukončení čerpání služeb ubytovaným je ZM povinna nahlásit
24 hod. předem. Má se zato, že ubytovanému má být plněno dokud nedojde k nahlášeni ukončeni plněni pro
ubytovaného dle předchozí věty. ZM se zavazuje uhradit poplatek za bydlení u osob, které nebudou od poplatku za
bydlenIosvobozeny ve výši, která je stanovena pro rok 2021 MČ Brno-Komin ve výši 21,- Kč/osoba/noc. Tento poplatek
za bydlení není součásti smluvní ceny a bude fakturován navíc.

3.1. Záloh'y - SŠ je oprávněna vystavit a zálohové faktury (které
budou vystaveny nás|edujÍcÍ den po obdrženi počtu účastníků) z částky podle odst. č. 3.1 následovně:

· pro 1. a 2. turnus s připsáním na účet do 30. 6. 2021, faktura bude vystavena 22.6.2021,
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· pro 3. a 4. turnus s připsáním na účet do 14. 7. 2021, faktura bude vystavena 7.7.2021,
· pro 5. a 6. turnus s připsáním na účet do 28. 7. 2021, faktura bude vystavena 20.7.2021.

3.2. VYúčtováni - SŠ se zavazuje vyúčtovat poskytnuté zálohy v závěrečném vyúčtování, které vystaví a zašle spolu
se zúčtovací fakturou i elektronicky na adres 14 dnů od ukončení plnění této
smlouvy. Splatnost zúčtovací faktury bude nejdéle do 15.9.2021. Ve stejné lhůtě je SŠ povinna vrátit případné
přeplatky na účet ZM, vyplynou-li z vyúčtováni.

3.3. Úhrady budou ZM uhrazeny bezhotovostním převodem na bankovní účet SŠ uvedený v záhlaví Smlouvy.
peněžitý závazek ZM se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na bankovním účtu SŠ.

3.4. V případě nezaplacení sjednané ceny ve stanoveném termínu, je SŠ oprávněna od smlouvy odstoupit nebo
pozastavit sjednané služby {ubytování, stravování a další).

Článek 4 - Vady plnění

4.1. V případě vad plněníSŠ jsou povinni SŠ a ZM do 4 pracovních dnů vady projednat a sjednat věcnou nápravu.

Článek 5 - Součinnost

5.1. Smluvní strany se vzájemně zavazují poskytovat si součinnost při plněnítéto smlouvy a pro řádný průběh letních
táborů.

Článek 6 Odpovědnost a sankce

6.1. ZM odpovídá za škody na majetku způsobené účastníky jím pořádaného a v rozsahu odsouhlaseném oběma
stranami je uhradí.

6.2. ZM odpovídá za chování účastníků jim pořádaného tábora a dodržováni zásad požární ochrany, stanovených v
dokumentaci (požární poplachová směrnice, požární řád, evakuační plán). ZM odpovídá za pojištění účastníků
tábora. ZM nesmí provádět žádné změny (např. stěhování nábytku, provádět úpravy ubytovacího prostoru
apod., jakékoliv zásahy zařIzenI a vybaveni).

6.3. Za nepřístupné venkovní hřiště nebo tělocvičnu náleží ZM náhradní plněni ve stejném časovém rozsahu na
uvedeném hřišti nebo tělocvičně dle individuálnI dohody s zm pověřenými osobami {vedoucí tábora). Neplatí
v případě zásahu vyšší moci (živelná pohroma, aj.).

6.4. Strany sjednávají, že zaplacením smluvní pokuty nezaniká poškozenému právo požadovat náhradu škody za
porušeni povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.

Článek 7 - ujednání pro případ vyšší moci

7.1. Vyšší mocí se rozumí okolnosti nezávislé na vůli smluvních stran, které mohou mít podobu např. {nikoliv však
výlučně) přirodnĹ sociální, politické, hygienické, pandemické, zdravotní, ekonomické či válečné události nebo
stavu, a/nebo nařIzenI orgánu státu, kraje či obce.

7.2. V případě, že v důsledku zásahu vyšší moci nebude moci SŠ splnit svůj závazek a/nebo ZM vyčerpat smluvenou
kapacitu dle této smlouvy (nebude možné pořádat tábory a/nebo pokračovat v již započatých táborech),
dohodly se smluvní stany, že je SŠ povinna vystavit vyúčtování a zúčtovac
odebraného plněni po jednotlivých dnech do 14 dnů od zásahu vyšší moc

tnost zúčtovací faktury bude nejméně 21 dnů od zásahu vyšší moci. Ve stejné lhůtě je
tek již obdržených záloh, vznikne-li. Nárok na vícenáklady není dotčen.

7.3. V případě, že vyšší moc odezní tak, že v turnusu nebo následujíchn turnusu/turnusech bude možné pokračovat,
plnění dle této smlouvy bude pokračovat a je SŠ oprávněna požadovat uhrazeni poměrné zálohy dle pravidel
zakotvených v 7.2.

Článek 8 - Společná a závěrečná ustanovení
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8.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejněni
v registru smluv. ZM souhlasí se zveřejněním smlouvy v registru smluv.

8.2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každý má právní sIlu originálu. Účastníci této smlouvy
obdrží každý po jednom vyhotoveni.

8.3. Práva a povinnosti vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy se řIdi českým právním řádem, zejména pak příslušnými
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Případná neplatnost
jakéhokoliv ustanoveni této smlouvy nezpůsobuje neplatnost celé smlouvy. Smluvní strany se zavazují neplatné
ustanovení nahradit platným ustanovením stejného smyslu.

8.4. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze písemnou formou, a to vzestupně číslovanými dodatky,
podepsanými oprávněnými osobami za každou stranu smlouvy.

8.5. Strany této smlouvy shodně prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, smlouva je projevem
jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena pod nátlakem, v tísni, za nápadně nevýhodných podmínek, což
stvrzují svými podpisy.
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