
SM LO U V A  O ZA JIŠTĚ N Í ZÁ V O D N ÍH O  ST R A V O V Á N Í

uzavřená ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, mezi účastníky:

Školní jídelna Žam berk, nám . G en. K nopa 433 
sídlo: nám. Gen. K nopa 433, 564 01 Ž am berk  
zastoupená ředitelkou: Martou Kacálkovou 
IČO: 00856487
DIČ: CZ00856487
(dále jen „dodavatel“)

na straně jedné

a

ZEZ SILKO, s.r.o.
sídlo: Pod Černým  lesem  683, 564 01 Ž am berk  
zastoupené ředitelem: Ing. Jiřím Prokopcem 
IČO: 15030334
DIČ: CZ15030334
(dále jen „odběratel“)

na straně druhé.

Č lánek I
Předm ět sm louvy

Předmětem smlouvy je  zabezpečení závodního stravování osobám určeným odběratelem.

Č lánek II
Podm ínky poskytování závodního stravování

1. Dodavatel bude prodávat obědy v ceně 60,50 Kč za hlavní jídlo + polévku. Tato cena 
je včetně 15 % DPH a dopravy, kdy cena zajeden oběd je 59 Kč a cena za dopravuje 
1,50 Kč. Celková cena bude fakturována na výše uvedenou adresu. Cena oběda může 
být změněna s ohledem na změny např. zvýšení cen potravin, režijních nákladů, apod. 
Toto navýšení bude vždy projednáno s odběratelem a zpracováno formou dodatku
k této smlouvě.

2. Odběratel se zavazuje objednat počet jídel a druh vždy do 14 hod. předešlého 
pracovního dne a objednaná jídla při dodání odebrat.

3. Obědy budou dodány dodavatelem na adresu určenou odběratelem -  Pod Černým 
lesem 683, Žamberk a to ve stanovený čas 10 hodin s tolerancí 15 minut.

4. Jídla ve školní jídelně jsou připravovány podle norem a receptur pro školní stravování 
a nelze žádat výjimky ani zvláštní přípravu jídel.

5. V případě přerušení vyvařování z provozních či jiných závažných důvodů dodavatel 
náhradní stravování nezajišťuje.
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6. Konečné vyúčtování bude provedeno 1 x měsíčně, tj. k poslednímu dni v běžném 
měsíci na základě zaslaného daňového dokladu -  faktury.

7. Odběratel je  povinen uhradit daňové doklady -  faktury ve splatnosti 14 kalendářních 
dnů ode dne jejich vystavení.

8. V případě prodlení bude odběrateli zaslána upomínka. V případě neuhrazení faktury 
do 7 dnů po obdržení upomínky bude dodávání obědů zastaveno.

Č lánek III
Závěrečná ustanovení

1. Vztahy smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským 
zákoníkem.

2. Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou 
písemného dodatku.

3. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1. 5. 2016 a ruší smlouvu platnou 
od 1. 5.2007.

4. Smlouvu může kterákoliv ze smluvních stran vypovědět. Výpovědní lhůta činí jeden 
měsíc. Výpověď musí být vždy v písemné podobě. Začátek výpovědní lhůty je 
stanoven od počátku měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi.

5. Pokud odběratel nebude odebírat obědy bez udání důvodu, smlouva zaniká jeden 
měsíc po poslední dodávce obědů.

6. Dodavatel a odběratel se zavazují oznámit neprodleně jakékoliv změny související 
s fungováním své společnosti, které by mohly ovlivnit vztahy vyplývající z této 
smlouvy.

7. Tato smlouvaje vyhotovena ve dvou stejnopisech, kdy každý má váhu originálu, 
z nichž každá smluvní strana obdrží jeden výtisk.

8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich vážné a svobodné vůli, 
nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, že si 
smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí. To stvrzují svými podpisy.

V Žamberku dne . . J H ' .................

dodavatel

/

odběratel

Školní jídelna Žamberk
nám. Gen. Knopa 433, 564 01 Žamberk 

tel.: 465 612 775
ON*1: CZ00856487, IČ: 00856487 O

HŽEZSILKO, s.r.o.
Pod Černým lesem 683 

564 01 Žamberk 
IČ: 15030334
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Změna smlouvy o zajištění závodního stravování - DODATEK č. 1:

ke smlouvě platné od 1. 5. 2016

Školní jídelna Žam berk, nám . Gen. K nopa 433 
sídlo: nám. Gen. K nopa 433, 564 01 Žam berk  
zastoupená ředitelkou: Martou Kacálkovou 
IČO: 00856487
DIČ: CZ00856487
(dále jen „dodavatel“)

na straně jedné

a

ZEZ SILK O , s.r.o.
sídlo: Pod Č ern ý m  lesem  683, 564 01 Ž a m b e rk  
zastoupené ředitelem: Ing. Jiřím Prokopcem 
IČO: 15030334
DIČ: CZ15030334
(dále jen „odběratel“)

na straně druhé.

Zm ěna článku II o d st.l.

Od 1 .1 .2 0 1 7  se mění cena oběda na 61,50 Kč včetně 15 % DPH, kdy cena zajeden oběd je 
60 Kč a cena za dopravuje 1,50 Kč.

Podepsaný dodatek obratem  vraťte na uvedenou adresu.

Děkujeme za pochopení.

V Žamberku dne . í * r ...

Dodavatel Odběratel

Školní jídelna Žamberk
nám. Gen. Knopa 433, 564 01 Žamberk 

tel.: 465 612 775
Oir'': CZ00856487, IČ: 00856487 ©

-  ZEZ SILKO, s.r.o.
Pod Černým lesem 683 

564 01 Žamberk 
IČ: 15030334
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