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SMLOUVA 

o zabezpečení stravování žáků a zaměstnanců

Smluvní strany: 

1) Fakultní základní škola, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250
příspěvková organizace, IČO: 49625195
se sídlem 193 00 Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250
zastoupena ředitelem Mgr. Pavlem WILDEM
( dále jen dodavatel)

a 

2) Zvláštní škola a pomocná škola
193 00 Praha 9 - Horní Počernice, Bártlova 83
( dále jen odběratel)

u zavírají 

tuto 

Smlouvu o zajištění stravování žáků a zaměstnanců 

Čl. I. 
Předmět smlouvy 

1) Předmětem smlouvy je zabezpečení stravování žáků a zaměstnanců
smluvních stran od 1.1.2002.

2) Dodavatel se zavazuje zajišťovat stravování žáků a zaměstnanců odběratele
podle vyhlášky MŠMT ČR č. 48/1993 Sb., o školním stravování ve znění
pozdějších předpisů a dalších předpisů, týkajících se stravování.
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Čl. li. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

1) Dodavatel se zavazuje:

při přípravě stravy postupovat podle vyhlášky MŠMT a zajistit plnění podle 
výživových ukazatelů a dodržovat finanční normativy na nákup potravin ve 
smyslu příslušných předpisů 

zajistit při přípravě a výdeji stravy dodržování platných hygienických 
předpisů pro oblast školního stravování, především Směrnici o 
hygienických požadavcích na zřizování a provoz zařízení společného 
stravování podle zákona o péči a zdraví lidu 

2) Odběratel se zavazuje:

dodržovat časový harmonogram při odběru stravy, tj. jeho strávníci se 
budou stravovat ve školní jídelně v době od 11.30 hod. do 13.50 hod. 

dodržovat řád školy (přezouvání) 

hradit náklady na stravování podle čl. Ill. 

Čl. Ill. 
Náklady na stravování 

1) Dodavatel nebude požadovat náklady na mzdy od odběratele. Tyto náklady
budou hrazeny přímo odborem školství Magistrátu hl.m. Prahy podle výkazu
MŠMT V 17.

2) Odběratel se zavazuje hradit dodavateli věcné náklady a náklady na energie
podle výpočtu provedeného dodavatelem. Věcný náklad na jeden odebraný
oběd činí v roce 9,70 Kč. Podkladem pro výpočet byly údaje účetnictví 2001.

3) Odběratel uvedené náklady uhradí dodavateli do 15 dnů po obdržení faktury.

4) Způsob úhrady nákladů na potraviny (stravné), přihlášení a odhlášení odběru
stravy (žáků i zaměstnanců) lze dohodnout s hospodářkou ŠJ.

5) Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy ke zvýšení režijních nákladů na
přípravu poskytované stravy, bude věc řešena písemným dodatkem k této
smlouvě po vzájemném projednání smluvních stran.
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Čl. IV. 
Ostatní ujednání 

1) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

2) Smlouvu je možné vypovědět v případě hrubého porušení jednotlivých
ustanovení této smlouvy. V tomto případě činí výpovědní lhůta 1 měsíc, ode
dne doručení výpovědi druhé smluvní straně.

3) Smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran.

4) Smlouva končí také v případě, že by o stravování ze strany odběratele nebyl
mezi strávníky zájem.

5) Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, jednotlivá ujednání
odpovídají jejich svobodné a pravé vůli a na důkaz toho smlouvu podepisují.
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