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SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příjemce služeb: Gymnázium Jihlava, Jana Masaryka 1,586 01 Jihlava, iC: 60545984

zástupce Příjemce služeb; Mgr. Pavel Suk
Poskytovatel služeb: DUKL7\ Jihlava - mládež, z.s., Tolstého 1566/23,586 01 Jihlava, IČ: 70802769

zástupce Poskytovatele služeb: Petr Koláček-předseda, Karel Lóffler-místopředseda

I. Účel Smlouvy
výše uvedené smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu o zajištění služeb (dále jen „Smlouvu")
na zajištění služeb pro žáky Příjemce služeb.

II. Předmět Smlouvy a doba plnění
1. Předmětem této Smlouvy je zajištění služeb, spočívající v zajištění soustředění žáků,

rehabilitace, fyzioterapie Gymnázia Jihlava, oboru 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní

přípravou - lední hokej.
2. Poskytovatel služeb se touto Smlouvou zavazuje, že příjemci služeb zajistí organizaci

soustředění.
3. Termín plnění: 2. pololetí školního roku 2021/2022; 1. pololetí školního roku 2022/2023

III. Místo plnění
1. Služby uvedené v článku II. této Smlouvy budou poskytovatelem  služeb realizovány

v následujícím místě plnění: území ČR.

IV. Cena, plnění, platební podmínky
1. Cena za provedení předmětu této Smlouvy dle článku I. a II. byla stanovena dohodou

smluvních stran dle zákona číslo 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
Cena činí 3 000 Kč na žáka. Celková částka bude účtována podle aktuálního počtu účastníků.
Celková cena může dosáhnout maximální hodnoty 120 000,00 Kč.

2. Poskytovatel služeb prohlašuje, že celková cena obsahuje veškeré náklady spojené

s realizací služby.
Cena bude příjemcem služeb uhrazena na základě faktury vystavené poskytovatelem služeb
po skončení plnění služby.

V. zánik smlouvy
1. Tato Smlouva zaniká:

a) uplynutím lhůty, na kterou byla uzavřena,
b) písemnou dohodou obou smluvních stran,
c) výpovědí smlouvy, kdy výpovědní lhůta je pro obě smluvní stejná v délce tří měsíců,
d) okamžitým jednostranným odstoupením od Smlouvy v případě, kdy druhá smluvní

strana poruší povinnost uvedenou v této Smlouvě, případně obecně závazné právní

předpisy,
e) v případě, že plnění nebude možné z důvodu nařízení organizační složky státu.
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Odstoupit od Smlouvy je oprávněna ta smluvní strana, která svou povinnost neporušila.
Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně.

VI. závěrečné ujednání
Smlouvaje platná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotovena ve dvou
stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
Smlouvu Příjemce služeb zveřejní v Registru smluv.

V Jihlavě dne 10.11.2022 VJihlavě dne 10.11.2022

Za Příjemce služeb: Za Poskytovatele služeb:

Petr Koláček - předseda

Karel Lóffier- místopředseda

DUKLA Jihlava
Tolstého 23

586 01 Jihlava ^
\Č'. 70802769
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