
i Smlouva o zajištění akce
Smlouva o zajištění akce č.

uzavřená dle zákona Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

mezi těmito smluvními stranami :

Střední Škola informatiky, poštovnictví a finanČnictví Brno, příspěvková organizace
se sídlem Čichnova 982/23, 624 00 Brno

IČ: 00380385 DIČ: CZ00380385

zastoupená PaedDr. Vladimírem Šimíčkem, ředitelem

bankovní spojení:

dále jen jako ,,poskytovatel"

a
Rugby Club Dragon Brno, z.s.

se sídlem Brno, Cacovice 973/9, 614 00
IČ: 18824765

zastoupená Ing. Jiřím Valáškem, předsedou spolku

kontaktní osoba Richard Bukáček, tel. 602376488

bankovní spojení, č.

dále jen ,,objednatel"

I.
Úvodní ustanovení

Poskytovatel prohlašuje, že má ve správě k vlastnímu hospodářskému využití dle Zřizovací listiny mimo jiné
objekty na ulici Čichnova Cp. 982/23, v obci Brno, katastrální území Komín, zapsané na listu vlastnictví LV č.
2760, vedeného Katastrálním úřadem Brno-město. Poskytovatel je oprávněn požadované služby poskytovat.

II.
ÚČel a předmět smlouvy

Objednatel uzavírá tuto smlouvu za účelem zajištění akce pro objednatele, a to formou poskytnutí ubytování se
snídaní pro účastníky akce objednatele Mládežnický turnaj Dr%on Cup 2018, a to ve dnech 27.-29.4.2018.
Poskytovatel poskytuje ubytování a stravování (snídaně) na ulici Cichnova 982/23 v Brně. Počet ubytovaných je
130. Ubytování je poskytováno ve dvou a třílůžkových pokojích se sociálním zařízením. Ubytování je možné od 8.
00 hodin dne 27.4.2018.
Ubytování bude ukončeno do 9. 00 hodin dne 29.4.2018.
Kontaktní osoba za poskytovate
Kontaktní osoba za objednatele

III.
Cena za ubytovací sluŽby a platební podmínky

l. Objednatel se zavazuje zaplatit poskytovateli smluvní cenu za ubytování ve výši 300,- KČ za osobu a noc
včetně 15 % DPH a poplatku za ubytování. Cena je smluvní.

2. Cena snídaně 60,- KČ včetně DPH,
Úhrada za ubytování a stravování bude prováděna bezhotovostním převodem na účet poskytovatele, a to ve
výši 50% na základě zálohové faktury se splatností do 20.4.2018 a zbývající část po skončení akce se
splatností 14 dní. Den uskutečnění zdanitelného plnění je 29.4.2018.

3. Při písemném omámení o zrušení nebo snížení objednaného ubytování jsou stanoveny tyto storno poplatky:
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3 dny a méně - 100% 7-4 dny - 60%
Bez písemného oznámení hradí objednatel plnou cenu.

3. Na základě dohody s poskytovatelem je moŽno operativně, písemně, počet ubytovaných navýšit.
4. Za pozdní úhradu ceny ubytování může poskytovatel účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1%

z dlužné Částky za každý den prodlení.

IV.
Trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od 27. - 29. dubna 2018.

V.
Práva a povinnosti smluvních stran

Poskytovatel se zavazuje:
l. poskytovat objednateli ubytovací služby v obvyklé kvalitě,
2. seznámit objednatele s ubytovacím řádem.

Objednatel se zavazuje:
l. pokoje využívat pouze k přechodnému ubytování a dbát, aby nedocházelo k jejich nadměrnému opotřebení,
2. předat seznam ubytovaných nejpozději před do 22. dubna 2016, s uvedením jména a bydliště, u cizinců je

nutné zajistit mimo výše uvedené také datum narození a číslo cestovního dokladu,
3. nepoužívat elektrospotřebiče na pokojích (mimo vysoušeče vlasů a holící strojky)>
4. hradit opravy v pokojích, ke kterým došlo neoprávněnou manipulací nebo nesprávným používáním vybavení

ubytovanými nedbalostně i úmyslně,
5. dodržovat veškeré technickobezpečnostní předpisy a požární předpisy platné v objektech poskytovatele i další

platné předpisy vyplývající z provozování zařízení, včetně hygienických, BOZP, prevenci rizik, dodržovat
zákaz kouření a požívání alkoholických nápojů a jiných omamných látek,

6. umožnit kontrolu pokojů zástupcům poskytovatele,
7. zabezpečit, aby škody vzniklé v pokoji nebo prostorách užívaných ubytovanými byly neprodleně

oznámeny na recepci, popř. na vrátnici poskytovatele,
8. nepřemist'ovat nábytek v pokojích,
9. dodržovat Ubytovací řád, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

VI.
Závěrečná ustanovení

1. ÚČastníci si smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
2. Smlouva byla sepsána ve čtyřech vyhotoveních, po dvou výtiscích pro každou ze smluvních stran.
3. Změny či doplňky této smlouvy lze činit pouze písemnou dohodou obou smluvních stran formou číslovaných

dodatků.

V Brně dne 13. dubna 2018
Rugby Cľub Dragon Brno, z.s.


