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SMLOUVA

o poskytování stravování pro jinou právnickou osobu

Mateřská škola Veselá školka Šumperk, příspěvková organizace

Prievĺdzská 26t3 / t, 7 87 oL, Šumperk

lČo oo852o9].

č.ú.27t22284l/o7oo

zastoupená ředĺtelkou Mgr. Yvonou Šimkovou

(dále jen Mš Veselá školka)

a

PoNTls Šumperk, obecně prospěšná společnost

Gen. Svobody 28oo/68, 787 oL,Šumperk

lČo 25843907

Zastoupená ředitelem Mgr. Mĺros|avem Adámkem

(dále jen PoNŢls)

Předmětsmloutly
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Cena plnění a její splatnost

PoNTls se zavazuje hradit cenu potravin a reŽijní náklady, spojené s provozem školní kuchyně

Aktuální ceník

ranní svačĺna ].].,- Kč

oběd 25,- Kč

odpolednísvačina 1].,- Kč

režijní náklady 4,97 Kč na jeden oběd/rannía odpoĺednísvačina je přepočítána
koeficientem 0,].5 na oběd

osobní náklady zL,43 Rč,na jeden oběd/ranní a odpolední svačina je přepočítána
koeficĺentem 0,L5 na oběd

předpokládaný zisk 3,L8 Kč na jeden oběd/ranní a odpolední svačina je přepočítána
koeficientem 0,15 na oběd

Faktura za odebranou stravu bude Vystavena nejpozději do 5'dne následujícího měsíce se splatností do 15 dnů
od vystavení.

Případné změny cen budou projednány měsíc před úpravou a doloženy upraveným ceníkem.
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Režijní náklady budou upravovány ročně, vŽdy po zjištění skutečných nákladů a přepočítáním dle kalkulace,
nejpozdějĺ k 1.4. následujícího roku'

Doba plnění

Smlouva se uzavírá od t'IO.2022 na dobu neurčitou

Ukončení smlouvy

Smlouvu lze ukončit:

L. Dohodou smluvních stran
2' odstoupením od smlouvy, pokud druhá smluvnístrana opětovně poruší povĺnnosti, vyplývajícÍ z této

smlouvy. odstoupením od smlouvy se smlouva ruší ode dne, kdy je toto' oznámení prokazatelně
doručeno druhé straně

3. Výpovědís dvouměsíčnívýpovědní lhůtou, přičemž tato lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce
následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

Závěrečné ustanovení

L' Jakékoliv změny této smlouvy lze činit dodatkem ke smlouvě, které musí mít písemnou formu.
2' Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a shodně prohlašují, že tato

odpovídá skutečnosti, je sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nĺkoliv v tísni a za nápadně
nevýhodných podmínek, což stvzují svrŕmi níže uvedenrími podpisy.

3' Tato smlouva byla vyhotovena Ve dvou vyhotoveních, z nichŽ kaŽdá ze smluvních stran obdržela po
jednom Vyhotovení.

V Šumperku 3o.g.2022
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