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m, p'středisko VOLNÉHO ČASU

- IVANČICE

Středisko volného Času IvanČice, příspěvková organizace
Zemědělská 619/2
664 91 IvanČice
IČO: 44946902
DIČ: CZ44946902
Zastoupený ředitelkou
Bankovní spojení:
(dále jen ubytovatel), na straně jedné,

a

Název: Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova, příspěvková organizace
Sídlo: Helceletova 4, Brno 602 00
IČO: 44993412
DIČ,
Zastoupený:
Bankovní spojení:
(dále jen objednavatel), na straně druhé,

uzavírají podle ustanovení § 2326 a násl. obČanského zákoníku smlouvu o ubytování Č. ...2...../...2021...

takto:

I.
Předmět smlouvy
PředmČtem této smlouvy je závazek ubytovatele, Že poskytne v souladu se svým oprávněním objednateli
přechodné ubytování pro. ..40. .... .....osob ve dnech ...15.-20.8.2021 ve svém objektu
výše uvedeném, za podmínek dále ujednaných.

II.
Práva a povinnosti ubytovatele
i. Ubytovatel se zavazuje vyhradit pro objednatele ubytování v pokojích a místnostech ubytovacího zařízení se
společným sociáhúm zařízením.

2. Ubytovatel je povinen odevzdat objednateli místnosti sjednané pro ubytování nejpozději dne...15.8.2021...ve
stavu způsobilém řádné uŽívání a zajistit ubytovaným n"uš"ný výkon j'jich práv spojených s ubytováním.
Ubytovatel odpovídá za věci vnesené do ubytovacích prostor ubytovanými podle ustanovení § 433 a násl.
obČanského zákoníku. Za věci převzaté na základě zvláŠtní smlouvy o úschově odpovídá podle ustanovení § 421
obČanského zákoníku.

3. Ubytovatel můŽe od této smlouvy odstoupit před uplynutím dohodnuté doby, jestliže ubytovaní v ubytovacím
zařízení i přes výstrahu poruŠují hrubě dobré mravy nebo jinak hrubě porušují své povinnosti z této smlouvy.

III.
Práva a povinnosti ubytovaných a objednatele
1. Ubytovaní mají právo uŽívat prostory, které jim byly k ubytování vyhrazeny až do dne ..20.8.2021...., jakož i
spoleČné prostory a pouŽívat na své náklady sluŽeb poskytovaných v souvislosti s ubytováním.

2. UbytQvaní jsou povinni řádně užívat prostor vyhrazený k ubytování a plnění spojených s ubytováním. Nesmí v
tčchto prostorách provádět bez souhlasu ubytovatele Žádné podstatné změny ani jakkoli manipulovat s nábytkem
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a ostatnim zanzenim.
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3. Objednatel se zavazuje, Že zajistí, aby se vŠichni ubytovaní seznámili s Podmínkami ubytování dle této smlouvy
a ubytovacího řádu, kt"'ý je přílohou Č. 1 této ubytovací smlouvy.

4. Objednatel můŽe od smlouvy odstoupit před uplynutím dohodnuté doby

IV.
Cena za ubytování
1.Objednatel se zavazuje v souladu s platným ceníkem ubytovatele k zaplacení sjednané ceny za ubytováni,
stravování a sluŽby spojené s ubytováním.

Počet osob ...35 dětí.... poČet nocí ...5......Částka ...200..........KČ, Částka celkem. ..35.000 KČ...
.....5 dospělých...počet nocí ...5...Částka. ..200.. .......KČ, Částka celkem...5.000.. .KČ...
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PoČet osob ...35 dětí.... Částka/den KČ...120 x5 dní.......Částka celkem...21.000 KČ.
...5 dospělých...částka/den KČ 160x5 dní......částka celkem......4.000 KČ

2. Smluvní cena za ubytování je splatná do 14 dnů od předložení faktury. V případě prodlení se zaplacením této
smluvní ceny, je objednatel povinen zaplatit za každý započatý den ubytovateli poplatek z prodlení ve výši 0,05 %
ze smluvní ceny.

3. Objednatel je povinen při podpisu této smlouvy uhra¢lit ubytovateli zálohu za ubytování a stravování ve výši
....20.000.......KČ (slovy...dvacet tisíc...K¢) bezhotovostním převodem na úČet ubytovatele , uvedený v záhlaví této
smlouvy n'jpozději do 14ti dnů od podpisu této smlouvy, VS je číslo smlouvy. Na tuto zálohu Vám bude
vystavena faktura následně po podpisu smlouvy a záloha bude zúČtována při koneČné fakturaci.

V.
Závěrečná ustanovení
1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplý"ající příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku.

2. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro kaŽdou smluvní stranu. Smlouvu je moŽno měnit
či doplňovat jen písemnými dodatky.

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a úČinnosti prvním dnem období, na
které je sjednána.

29, 06. 2021
V dne

příspěvková organizace . ,
Dum děti a mládež tova, příspěvková organizace..'emedelska 619/2, 664 91 Na 02 00 brno

"' ·14946902, DIČ: CZ44946 TE lČ:44993412

za ubytovatele za objednatele


