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Smlouva
1 Dodavatel zajistí ubytování a stravováni v objektu chata Sedmidolí v termínu

20. 1. 2019-26. 1. 2019
Počet děti 41+6 členu pedagogického doprovodu. Na 20 dětí připadá jeden člen pedagogického 
doprovodu zdarma Cena zahrnuje ubytováni, stravování (snídaně, oběd, večeře), pitný režim 
po celý den a dopravu zavazadel od zastávky Davidovy boudy první den příjezdu a odvoz 
poslední den. První jídlo je večeře a poslední den svačina na cestu. Cena se sjednává 
na 3 100,- Kč za osobu a 6 dni pobytu + 6 x 6.-Kč = 36,-Kč poplatek obci. částka je včetně DPH. 
Při podpisu smlouvy se objednavatel zavazuje, že zaplatí ubytovateli zálohu ve výši 30 000,-Kč 
do 10 10. 2018. Doplatek na základě skutečného počtu poskytnutých služeb bude proplacen 
až po skončeni pobytu na základě doručeni daňového dokladu se splatnosti 14 dnů. Případné 
sankce a penále při prodleni s úhradou se nesjednávají. Náklady na ubytováni a stravování budou 
účtovány podle skutečného počtu žáků a pedagogického doprovodu, nahlášeného po příjezdu.

2. Dodavatel prohlašuje, že uvedený objekt splňuje hygienické podmínky ubytovacího 
a stravovacího zařízeni a podmínky pro zabezpečení výchovy a výuky v souladu s vyhláškou 
č. 106/2001 Sb, dále splňuje nároky bezpečnosti práce a protipožární ochrany. Dodavatel dále 
prohlašuje, že používaná voda je z vodovodu pro veřejnou potřebu. Pokud je voda získávána 
z jiného zdroje, dodavatel jako přílohu této smlouvy doloží protokol o kráceném rozboru jakosti 
pitné vody dle ustanovení §8 zákona č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví a stanovisko 
hygienického orgánu, že voda je pitná (nejméně jeden měsíc před konáním akce).

Pro ubytováni zdravotníka bude zdarma vyčlenén zvláštní pokoj, který bude zároveň ošetřovnou 
a další pokoj jako izolace pro nemocné.

3 Stravování účastníku lyžařského kurzu zajisti dodavatel v souladu se zvláštními nároky 
na výživu dětí (dostatek ovoce, zeleniny, mléčných výrobků, pitný režim...), a po dohodě 
s vedením lyžařského kurzu, se kterým předem sestaví jídelniček.

4. Dodavatel umožni pověřeným pracovníkům objednatele možnost kontroly zařízení objektu, 
které souvisejí s posjfiytovanými službami, zejména s přípravou a výdejem stravy.

4. 10. 2018
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