
SMLOUVA

o zajištěni ubytováni a stravování

uzavřená mezi
Vyšší odborná škola a střední škola Boskovice, příspěvková organizace
Sídlo: Hybešova 53, 680 01 Boskovice
Zastoupena: Ing. Mgr. Pavlem Vlachem, ředitelem školy
IČO 62073516, DIČ CZ62073516
K

a
Oddíl moderní gymnastiky SPORT CENTRUM při ZŠ Hornikova 1, Brno, z. s.
Hornikova2170/ 1, 628 00 Brno-Lišeň
Zastoupen: Mgr. Alicí Rejdovou, předsedkyni
IČO 62159071

(dále jen smluvní strany)

1. Předmět smlouvy

Zajištění ubytování a stravování pro účastníky sportovního soustředění v termínu od 21. 8. do 28. 8.
2021pro max. 50 účastnic.

2. Hlavni ustanovení

zajištění ubytování pro účastnice na domově mládeže FI. příjezd 21. 8 2021 v dopolednIch hodinách
{10,00 h), odjezd 28. 8. 2021 v odpoledních hodinách.

Zajištění stravování pro účastnice (snídaně, obědy, večeře). Dne 21. 8. 2021 začíná poskytováni
stravová ní obědem, dne 28. 8. 2021 končí poskytování stravová ní obědem.

3. Cenové podmínky

Základní sazba za lůžko a den vC. 15 % DPH je 215,05 KČ (sociálni zařIzenI na pokoji).

K celkové ceně se připočítá sazba poplatku za rekreační pobyt. Tento je započten za každý započatý
den pobytu, není-li tento dnem příchodu.

Hodnota poskytnutého stravováni na den pro jednoho účastníka max. KČ 210,00 vC. 10 % DPH.

Podle skutečného počtu ubytovaných účastnic a odebrané stravy budou vystaveny daňové doklady.

4. Závěrečné ustanoveni

Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou
smluvní strany pouze formou písemných dodatků. Smluvní strany prohlašuji, že si tuto smlouvu před



jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednánídle jejich pravé a svobodné vůle
určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

Smluvní strany jsou srozuměny s tím a berou na vědomí, že smlouva podléhá uveřejnění v registru
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění. Za účelem splněni povinnosti uveřejněni této
smlouvy se smluvní strany dohodly, že smlouvu v registru uveřejní Vyšší odborná škola a střední Škola
Boskovice, příspěvková organizace.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech.

V Boskovicích 22. 6. 2021
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