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Číslo smlouvy poskytovatele: 2067/2018/MP

Smlouva 0 za ištění školení a1 ubytování

Smluvní strany

statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupené

primátorem Ing. Tomášem Macurou, MBA

 

Ičo: 00845451

DIC: CZ00845451

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

KS:

VS:

 

 

dále jen poskytovatel

statutární město Olomouc

Městská policie Olomouc

Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc

zastoupené

 

fakturační adresa:

Kateřinská 23, 779 11 Olomouc

Ičo: 00299308

DIC: C200299308

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

KS:

VS:

 

 

dále jen objednatel
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statutární město Ostrava

městská policie

 

Obsah smlouvy

1. Základní ustanovení

Předmětem této smlouvy je zajištění a poskytnutí školení a ubytování čekatelů a strážníků, kteří jsou

zaměstnanci objednatele (dálejen účastníci školení).

II. Postavení poskytovatele

1.

III.

IV.

_
;

.

Smlouva o zajištění školení a ubytování

/
,

Poskytovatel prohlašuje, že má na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

číslo MSMT-8929/2018-1/163 ze dne 45.2018 udělenou akreditaci k provádění rekvalifikace p10

pracovní činnost STRÁŽNÍK OBECNÍ A MĚSTSKÉ POLICIE a je oprávněn vydávat p10 tuto

pracovní činnost osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností

Poskytovatel zajistí a poskytne účastníkům školení:

školení v rozsahu odborných předpokladů stanovených zákonem 553/1991 Sb., o obecní policii,

ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou 418/2008 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii, ve

znění pozdějších předpisů, vč. poskytnutí studijního materiálu,

výcvik k používání služební zbraně a donucovacích prostředků a realizaci oprávnění stanovených

zákonem 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších přepisů a vyhláškou 418/2008 Sb., kterou

se provádí zákon o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů,

délka trvání rekvalifikačního kurzu vycházející z akreditace činí 450 hodin, přičemž dle termínu

zkoušky může být tato prodloužena v řádech dnů a délka prolongačního kurzu činí zpravidla 40 hodin.

Poskytovatel vydá po skončení školení účastníkům školení potvrzení o vykonání výcviku.

Poskytovatel zajistí po dobu trvání školení ubytování účastníků školení v prostorách pracoviště Městské

policie Ostrava, ul. Hlubinská 6, Ostrava - Moravská Ostrava. Ubytování bez stravování je realizováno

ve dvoulůžkových a čtyřlůžkových pokojích bez příslušenství.

Před zahájením jakýchkoliv činností musí být účastníci školení seznámeni poskytovatelem s předpisy

na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany a s příslušnými interními normami

poskytovatele

Poskytovatel bere na vědomí, že je v postavení příjemce osobních údajů a musí nakládat s osobními

údaji dle nařízení GDPR a jinými právními předpisy.

Postavení objednatele

Objednatel se zavazuje upozornit účastníky školení, že jsou povinni řídit se interními normami

poskytovatele a předpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, se kterými

budou seznámeni poskytovatelem před zahájením činností. Vpřípadě jejich porušení je objednatel

povinen na základě oznámení poskytovatele řešit toto porušení s účastníkem školení.

Objednatel není oprávněn domáhat se po poskytovateli zajištění školení a ubytování vpřípadech

uvedených V článku IV., bod 6

Misto a způsob realizace

Místem realizace plněníjsou pracoviště Městské policie Ostrava

Školení a ubytování dle této smlouvy budou poskytovány na základě dílčích písemných objednávek

vystavených objednatelem a doručených na adresu poskytovatele, a to po písemném potvrzení realizace

ze strany poskytovatele.

Každá služba (ubytování a školení) bude objednávána na samostatné objednávce.
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statutární město Ostrava ’i „ i: :
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4. V objednávce školení budou specifikovány tyto údaje:

a) počet účastníků školení

b) označení druhu školení (školení čekatele před první zkouškou nebo školení strážníka)

e) termín školení

d) jmenný seznam účastníků školení v rozsahu údajů potřebných pro vystavení potvrzení o absolvování

školení (jméno, příjmení, datum a místo narození).

5. V objednávce ubytování budou specifikovány tyto údaje:

a) počet osob k ubytování

b) termín ubytování ,

c) jmenný seznam osob k ubytování v rozsahujmeno, příjmení ,

6. Poskytovatel není vzhledem ke kapacitním a jiným podmínkám povinen objednávku zaslanou

objednatelem p1ijmout. V tomto prípadě v1ati poskytovatel objednávku zpět objednateli.

7. V případě, že objednávka nebude objednatelem vystavena, nemůže se poskytovatel domáhat plnění

ze smlouvy.

V. Cena

1. Smluvní strany se dohodly na ceně plnění:

a) školení: 380 Kč za osobu a den (osvobozené plnění dle § 57 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů)

b) ubytování: 148 Kč za osobu a den + zákonná sazba DPH.

VI. Platební podmínky

1
—
1

. Zálohy na platby nejsou sjednány.

2. V souladu s ustanovením § 21 zákona 235/2004 Sb. o dani zpřídane' hodnoty, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen zákon o DPH) sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Jednotlivá dílčí plnění budou

uskutečňována měsíčně. Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné vždy posledním pracovním

dnem, kalendářního měsíce.

3. Podkladem pro úhradu je vyúčtování označené jako “faktura — daňový doklad“ s náležitostmi dle § 29

zákona o DPH, (dále jen faktura). Fakturace bude prováděna měsíčně.

4. Datum splatnosti faktury je stanoven na 15 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli.

Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady

škody aj.).

5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost stanovenou _v této smlouvě

nebo v právním předpisu, bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před

uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí

důvod vrácení Poskytovatel piovede opravu vystavením nové faktury Celá lhůta splatnosti běží opět

ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli.

_6. Smluvní strany s'e dohodly,ze platba bude provedena na číslo účtu uvedené poskytovatelem na faktuře

bez ohledu na číslo účtu uvedené v této smlouvě.

VII. Závěrečná ujednání

y
_
n

. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 4.5.2021.

2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č.

340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že

uveřejnění této smlouvy dle uvedeného zákona zajistí Statutární město Ostrava.

Smlouva o zajištění školení a ubytování
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Na plnění poskytnutá od 8.5.2018 do nabytí účinnosti smlouvy se pohlížíjako na právníjednání dle

této smlouvy a platí pro ně ustanovení této smlouvy.

  

4. Tato smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována

výměna e—mailových čijiných elektronických zpráv.

5. Smluvní strany mohou ukončit tuto smlouvu písemnou dohodou.

6. Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smluvní strany na sebe převzaly nebezpečí změny

okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci

a jsou si plně vědomy okolností smlouvy, jakož i okolnosti, které mohou po uzavření této smlouvy

nastat. '

7. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 zák. č. 89/2012 Sb., občanský'zákoník, že

vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo

odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

8. Smluvní strany nemohou bez písemného souhlasu druhé strany postoupit kterákoliv svá práva ani

převést kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani nejsou oprávněny tuto smlouvu

postoupit.

9. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a

chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran

učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v

rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

10. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na

ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.

11. Písemnosti se považují za doručení i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak

znemožní.

12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvy před jejím podepsáním přečetly a že s jejím

obsahem souhlasí. '

13. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci

smluvních stran, přičemž dvě vyhotovení obdrží poskytovatel a jedno objednatel.

14. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších předpisů:

a) o uzavření této smlouvy rozhodla rada města dne 22.5.2018 usnesením č.09190/RM1418/128.

b o uzavření ' lou r zh dl) tetosm vy 0 0 „dne _5 “110" 2013

Za poskytovatele _ Za objednatele

Datum: 18 05 2mg Datum: -fi -05. 201

Místo: Ostrava

 
Smlouva o zajištění školení a ubytování

Místo: Olomouc

  

   

 


