
Příkazní smlouva o obstarání záležitosti,
uzavřená podle občanského zákoníku * 2430 a násl.

I. Smluvní strany

Příkazník: ZDEMAR Vysočina. s.r.o,
Sídlo: Karníkova 1148. 59231 Nové Město na Moravě
iČo 036 60 982
zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod spisovou
značkou C 86025
Zastoupen Zdeňkou Markovou

dále/en “Ohstaravcz/el“

Příkazce: Název školy: Mateřská škola Nové Město na Moľavě
příspěvková organizace

Adresa: Drobného 299
iČo: 709 95 559
Zastoupen: Ivanou Buchtovou. ředitelkou školy

dále/en “Ob/edna/el“

II. Předmět plnění

Výuka plavání dětí MŠ ve školním roce 2017—2018.

III. Povinnosti Obstaravatele

1. Obstaravatel se zavazuje zajistit pro objednatele výuku plavání dětí mateřské školy
v rozsahu 10 lekcí á 45 minut.

2. Obstaravatci zajistí výuku odborně, kvalifikovanými instruktory a řídí se příslušnými
předpisy MSMT CR, které se vztahuji k výuce plavání.

IV. Povinnosti Objednatele

Objednatel se zavazuje dodržovat ‚Stručné pokyny pro pedagogy základních škol“ o
zabezpečení dozoru a odpovědnosti za žáky při výuce plavání, které jsou přílohou č. I této
smlouvy a provozní řád vydaný provozovatelem Městských lázní v Novém Městě na Moravě.

V. Místo plnění

Plavecká výuka bude realizována v plaveckém bazénu v Novém Městě na Moravě. Výuka
probíhá na hluboké vodě v relaxačním bazénu.
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vi. Doba plnění

Plavecká výuka bude realizována na základě obdržené objednávky v období jarních měsíců
školního roku 2017- 2018 dle rozvrhu zaslaného elektronickou poštou. Objednateli
nejpozději 14 dnů před jejím zahájením.

vii. Cena za obstarání záležitosti

Celková cena za kurz v rozsahu 10 lekcí á 45 minut na jedno dítě uvedené na seznamu

Skupina v počtu od 15 do 20 dětí 800,- Kč na dítě a kurz, Vyšší počet dětí ve skupině
nedoporučujeme.
Skupina dětí menší než 15 dětí bude stanovena dohodou dle konkrétního počtu.

Kurzovné bude hrazeno v hotovosti při první lekci nebo bezhotovostním převodem na základě
vystavené lhktury. Kurzovné se nevrací.

viii. Závěrečná ustanovení

Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí ustanoveními
2430 a následující zákona č. 89/20 12 Sb., občanský zákoník v platném znění, kromě * 2432

odst. 2.
Tato smlouva byla uzavřená na základě pravé, vážné a určité vůle, nikoliv v tísni, za nápadně
nevýhodných podmínek, účastníci si smlouvu přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují
svými vlastnoručními podpisy.
Smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
Změny smlouvy je možné činit pouze písemně se souhlasem obou stran.

V Novém Městě na Moravě dne 20. 3.2018

za Objednatele: za Obstaravatele:

...7. tt.v
Ivana Buc tová Zdeňl>a Marková
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