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Zajištění ubytování  a pronájmu nebytových prostor

Uzavřená mezi
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Sídlo: Hybešova 53, 680 01 Boskovice

Zastoupena: Ing. Mgr. Pavlem Vlachem, ředitelem školy

IČO 62073516, DIČ CZ62073516

KB Boskovice 

a

Paní Ilona Brunová 

Nálepkova 42, 637 00  Brno

IČO 60528001 

ČSOB Brno 

(dále jen smluvní strany)

1. Předmět smlouvy

Zajištění ubytování  pro účastníky tanečních seminářů Flamenca a Jazzové tance v termínu od 15. 7.

do 21. 7. 2017, v termínu od 23. 7. do 28. 7. 2017 a v termínu od 6. 8. do 11. 8. 2017 pro max. 65

účastníků v každém kurzu.

 Zajištění pronájmu tělocvičny  na tytéž termíny.

2. Hlavní ustanovení

Zajištění  ubytování pro účastnice na domově mládeže F1 a F2.  Příjezd 15.  7.  2017 v odpoledních

hodinách, odjezd 21. 7. 2017 v dopoledních hodinách. Příjezd 23. 7. 2017 v odpoledních hodinách,

odjezd 28. 7. 2017 v dopoledních hodinách. Příjezd 6. 8. 2017 v odpoledních hodinách, odjezd 11. 8.

2017 v dopoledních hodinách.

Zajištění  pronájmu  tělocvičny  v době  od  15.  7.  2017  –  28.  7.  2017.  Mimo  soboty  22.  7.  2017.

Následující pronájem od 6. 8. do 11. 8. 2017.

3. Cenové podmínky

Základní sazba za lůžko a den vč. 15 % DPH je 181,70 Kč (při společném sociálním zařízení) a 215,05 Kč

(sociální zařízení 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.

Hodinový pronájem tělocvičny je 264,00 Kč. DPH nebude účtováno.

Podle skutečného počtu ubytovaných účastníků a počtu využitých hodin v tělocvičně budou vystaveny

daňové doklady.

4. Závěrečné ustanovení

Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou

smluvní strany pouze formou písemných dodatků. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před

jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné

vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech.

V Boskovicích 30. 6. 2017                                                                           V  Brně 30. 6. 2017

                                                                     

ředitel školy                                                                                               


