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SMLOUVA
o poskytování teplé stravy

Smluvní strany

Střední odborná škola ekononiická a Střední odborné uČilištČ,Vcsclí nad Morav()[l,
Kollárova 1669 l dále jen SOŠE a SOU, Veselí nacl Moravoul

Zastoupena: ředitelem Školy

adresa pro doručování písen]ností:
Střední odboniá škola ekononiická a Střední odborné učiliště
Kollárova 1669
698 33 Veselí nad Moravou

IČO: 00566438
DIČ: CZ 00566438
Bankovní spojení: Koinerční banka,Vese!í nad Moravou
Číslo účtu:

kontaktní pracovník: lelefon: 518 32 47 02

ldále jen dodavatell

a

Odběratel:
J')Ům dčtí a mládcŽe Veselí nad Moravou, okres H,odonín
Hutník 1495 '
o98 01 Veselí nad Morm'ou

Zastoupena:
adresa pro cloručování pÍse11]11os(i:
Viz odběratel

IČO: 49939416
,Dále jen odběratell na straně druhé.

Článek J
Předmět smlouvy

Předn]ěteln snilouvy ,je poskytování stravy ze školní jídelny SOŠE a SOU, Veselí nad
Moravou.

Dodavatel se zavazu je c|oc|á\'al praviclelně občdy v praco\'ní cIny. školního roku n)ilno
prázdniny, svátky a řcditelské volno.
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Článek II
Cenová ujednání , platební l)ocl]nínky

Cena stravy je stanoveny dle cenové kalkulace, provedenC cloda\'ale|en1 Činí 59,- KČ včetně
DPII . "

Při ziněně ceny kalkulace budete dodavatelem illfol'nlován l měsíc přeclcrn.
Je lij ednáno , že dodavatel provede vyúčtování lx za kalendářní niěsíc do 15 cInů po skončení
kalendářního měsíce.

Vystavený daňový doklacl ,je splatný do 14-ti dnů , ocle dne jeho obclržení O("|l)ěl'tltC|Cl]1.

Nezaplatí-li odběratel vystavený doklad v dolľodlluténl terniínu, je cloclavatel oljl'ávrlě]1
účtovat úroky z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den z procllení.

Dojde-li k prodlení placení odbčratefe v době delší než 3 mčsíce, ,je toto c|ů\'oclem pro
dodavatele k odstoupení od sn]|oll\'y pro podslatné porušení slnlu\'ního lj.iec|]1ání, Oclstoupení
od srnlouvy bude oznáineno odbčrateli písemnou řormou.

Clánek III
SpoleČná a závěreČná ustanovení

Pokud smlouva nestanoví ve zvláštním u,jednání jinak, platí pro S|11|Ll\'l)i vziah příslušné
platné předpisy - Obchodní zákoník,

Tato sinlouva nabývá účinnosti 1,1,2011
Smlouva .je sjednaná na dobu neurčitou s výpQvěďní lhůlou .jeden lněsíc.Výpověc|nÍ lhůta
začíná běžet od prvního cIne měsíce následuj ícího po ,jejím doručení,

Odběratel iná právo nahlédnout po dohodě do jeho záznaniů, na je,jichž záklaclč \'ystavL|.ie
dodavatel vyúčtování.
Tato smlouva je provedena ve dvou vyl:íotoveních, z nichž kažclá ze sÍran obclrží .jedno
vyhotovení,

Sniluvní strany pl'olllašu,ií, že smlouva byla uzavřena čIle ,je,jich svoboclnC vůlc a na důkaz
souhlasu s jejím obsahem při po.ju,jí své podpisy.

Ve Veselí nad Moravou dne 3,1.2011

j

7

)


