
Smlouva o zajištění akce č. 6/2018
uzavřená dle ustanovení zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:
Středrú škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace
se sídlem Čichnova 982/23, 624 00 Brno
zastoupené ředitelem PaedDr. Vladimírem Šimíčkem
IČ - 00380385
DIČ - CZ00380385
bank. spojení - Komerční banka Brno-město, č.ú.
(dále jen objednatel)

a

TJ Spartak Herlikovice
se sídlem Za Řekou 372, 543 02 Vrchlabí
zastoupené Martinem Šourkem
ĹČ - 48627437
DIČ - CZ6802170199
bank. spojeRí, č.ú.
(dále jen dodavatel)

L Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je zajištění akce zimní lyžařský kurz, a to poskytnutím ubytování a stravování
v objektech dodavatele a úhrada požadované ceny objednatelem.

II. Doba a místo plnění
Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od 19.2. - 24. 2.2018. Místo plnění - Ubytovna
Herlikovice.

III. Poskytováni služeb
Tbytování- ve dnech 19. - 24.2.2018 - 57 osob,

kontaktní osoba za dodavatele -
Stravování - ve dnech 19. - 24. 2. 2018 celkem 57 x plná penze, počínaje 19.2.2018 obědem a konče
24.2. 2018 snídaní, pitný režim.

kontaktní osoba za dodavatele-

IV. Ceny a platební podmínky
Ceny
Za ubytování se objednatel zavazuje uhradit částku 320',. Kč/osoba dle fakturace dodavatele. Za
stravování se ob,jednate1 zavazuje uhradit částku 130,- Kč/osoba/plná penze.
Ceny jsou smľuviú.

Platební podmínky
Objednatel se zavazuje uhradit, bezhotovostním převodem, částku (ubytování, stravování a případné
Škody,) na základČ daňového dokladu vyhotoveného dodavate.Eem. Po ukončení akce vyhotoví daňový
dokia(i se splatností 14 dnů ode dne vystavení. V případě poškození, popřípadě ztráty majetk(L
kteiý má dodavatel ve správě, uhradí objednatel vzniklou škodu na základě soupisu závad a faktury
vystavené dodavatelem

V. Smluvní pokuta
Za pozdní úhradu může dodavatel účtovat objednateli penále ve výši 0,1% z dlužDé částky za každý
den prodlcní.



V!. Práva a povinnosti smluvních stran
Dodavatel je povinen:
- zajistit, aby pokoje byly u)ůsobilé k užívání,
- zajistit přístupnost dohodnutých prostor,
- zajistit možnost stravování a pitný režim.

Objednatel je povinen:
- zajistit užívání pokojů pouze v souladu se sniiouvou a dodržování ubytovacího řádu, který je

přílohou této smlouvy,
- zabezpečit dozor nad nezletilými,
- předat seznam ubytovaných účastníků s rodnými čísly a adresami,
- seznámit ubytované s ubytovacím řádem a dbát, aby nedocházelo k nadměmému opotřebení,
- opravit, popř. hradit poškození, ztráty v pokojích, ke kterým došlo neoprávněnou manipulací nebo

poškozením zařízení ubytovaným,
- umožnit kontrolu pokojů zástupcům dodavatele,
- dodržovat bezpečnostní a požární předpisy,
- předat pokoje nejpozději do 10. 00 hodin v den odjezdu.

VIL Závěrečná ustanovení
Smlouva se uzavírá na dobu určitou. Veškeré zrněny jsou možné pouze písemnými dodatky po dohodě
obou smluvních stran.
Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž jedno vyhotoveni obdrží objednatel a jedno
vyhotovení obdrží dodavatel.

V Brně dne 19. února 2018


