
SMLOUVA O UBYTOVÁNÍ

název: Dagmar Prantnerová
IČO: 182 44 149
sídlo: Zámostí - Blata 61,50601 Jičín
bankovní účet: 35 - 57570207/0100 
Zástupce:jednateika paní Dagmar Prantnerová 
(dále jen jako UBYTOVATEL)

a

název: Dům dětí a mládeže Pelíšek Vrchlabí 
IČO: 70885737
sídlo: Husova 212,54301 Vrchlabí 
Zástupce: paní Ivona Čivmá 
(dále jen jako OBJEDNAVATEL)

(Ubytovatel a Objednavatel dále také společné jako „Smluvní strany" a každý samostatně 
jako „Smluvní strana")

uzavírají níže uvedeného dne,měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2326 a násLzákona 
č.89/2012 Sb.občanský zůkonik,ve znění pozdějších předpisů,tuto

smlouvu o ubytování 
(dále jen„$mlouva")

I.
Předmět Smlouvy

1) Ubytovatel tímto prohlašuje,že má ve svém výlučném pronájmu ubytovací zařízení 
Rekreační středisko Pařez na adrese Zámostí-Blata 61,50601 Jičín l(dále jen zařízení).

2) Ubytovatel tímto prohlašuje,že je právnickou osobou zapsanou v obchodním 
rej střiku jehož hlavním předmětem

činnosti je ubytování a hostinská činnost.

3) Ubytovatel se tímto zavazuje,že poskytne Objednateli v zařízeni tyto služby:Ubytováni a 
veškeré

prostory pro ubytované,a stravováni v termínu 14 - 22.7.2018.

4) Ubytování bude zajištěno pro přibližně 28 osob a to na 4 lůžkových chatách.

5) Přesné počty dětí a pedagogického doprovodu a typy požadovaných pokojů a chatek,sdělí 
objednavatel ubytovateli

na
emailovou adresu dapemarsparez@seznam.cz. v termínu do 10.7.2018.

6) Ubytování začíná první den od 15.00 a končí 11.00.( dle dohody lze upravit).

n
Cena a úhrada za ubytování
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1. Za poskytnuté ubytováni je objednavatel povinen zaplatit Ubytovateli(ceny za I noc): Za 
každé ditě 340,-Kč

(ubytováni,síravování-snídaně, oběd, večeře,2xsvačina, pitný režim). Doprovod v měsíci 
Čcivenec a srpen platí plnou Částku také.

2. Úhrada ceny dle této smlouvy proběhne na základě dohody na účet ubytovatele uvedený na 
začátku smlouvy

a oproti vystavené faktuře s těmito termíny: záloha do 27.6.2018 ve výši 60000,-Kč a 
doplatek dle

faktického počtu osob v termínu do 28.7.2018

III.

Práva a povinnosti Smluvních Stran

1. Ubytovatel je povinen odevzdal Objednateli pokoj Ci chatu ve stavu zpúsobilém,pro řádné užíváni a zajistit mu 
nerušený výkon jeho práv s pojených s ubyto váním,a to po celou sjednanou dobu užfvánt.

2. Objednatel je oprávněn užívat prostory vyhrazené mu k ubytováni,včetně všech společných prostor zařízení.

3. Objednatel je povinen všechny prostory zařízeni užívat řádně,s tím,že v nich nesmi provádět bez souhlasu 
Ubytovatele podstatné změny.

4. Objednatel je povinen po skončení ubytování odevzdat Ubytovateli pokoj či chatu ve stavu,v jakžm ho převzal, 
s přihlédnutím k obvyklému opotřebeni.

3. Smluvní strany se dohodly,že veškerá komunikace mezi nimi za trváni úvazku bude probíhat v českém jazyce.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

2. Tato smlouva a vztahy z ní vyplývajíc! se řidl právním řádem České republiky,zejména příslušnými ustanoveními 
zák.č.89/2012 Sb.,občanský zákoník,ve zněni pozdějších předpisů.

3. Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech,v nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotoveni.

4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují,že sl Smlouvu před jejím podpisem přečetly,s jejfm obsahem 
souhlas Mi tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle,srozumitelní tirč'rtč,nikoli v tísni za nápadně 
nevýhodných podmínek.

Ubytovatel: Objednavatel:
V Záraostí-Blata 
Dne: 21.6.2018
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