
Smlouva
o provedeni svářečských kurzů

I. Smluvní strany
Objednatel:
Název: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hustopeče, příspěvková organizace
Sídlo: Masarykovo nám. 136/1, 693 01 Hustopeče
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Hrabalem, ředitelem školy
lČ: 16355474 DIČ: CZ16355474
(dále jen objednatel)

a

Poskytovatel:
Název: Střední škola stavebních řemesel Brno - Bosonohy, příspěvková organizace
Sídlo: Pražská 636/38b, 642 00 Brno - Bosonohy
Zastoupený: Ing. josefem Hyprem, ředitelem školy
lČ: 00173843 DIČ: CZ00173843
(dále jen poskytovatel)

II. Úvodní ustanoveni

Střední škola stavebních řemesel Brno - Bosonohy, příspěvková organizace provozuje svářečskou
školu. Svářečská škola provádí Činnost na základě osvědčení jakosti při svařování, které bylo vydáno
Tesydo, s.r.o. č. 11 a Certifikátem, jimž se povoluje souhlas se školením a vedením naší svářečské
školy, EV. č. svářečské školy je 11/075. Kopie osvědčeníi certifikátu jsou pří|ohou této smlouvy.
Sídlo svářečské školy je na úl. Pražská 636/38b, 642 00 Brno - Bosonohy.

Ill. Předmět smlouvy

Poskytovatel se zavazuje pro objednavatele provést řádně a včas podle platných předpisů ČSN
050705 pro jejich žáky níže specifikované:
- proškolenI16 žáků v kurzech ZK 3111.1 základní kurz svařování plamenem a zaškolovací kurz pájeni
mědi ZP 912-8 31 pro 16 žáků 2. ročníku oboru instalatér
- zaškolovací kurz na polyfusni svařování plastů - ZP 15 P2 pro 10 žáků 3. ročníku oboru
instalatér.
Poskytovatel provede proškolení z BOZP, dále pak vyškolí a zajisti provedeni předepsané závěrečné
zkoušky odborné způsobilosti ve smyslu platných předpisů před zkušební komisi schválenou zkušební
organizaci.
Svářečské kurzy jsou součástí výuky v rámci učebních osnov, České svářečské společnosti ANB.
Svářečské kurzy budou realizovány pro učebni obor ,, instalatér" 2. a 3. ročník.
Doba výuky bude Činit denně 7 hodin. Kurz ZK 3111.1a ZP 912-8 31 po dobu 6 týdnů je prováděn
v rozsahu 76 hodin praxe 29 hod. teorie.
Žáci budou rozděleni do 2 skupin (8 žáků a 8 žáků)



TerminV 1. skupiny:

l) 24.9 - 28.9.2018 - 5 dnů
2) 8.10 - 12.10.2018 - 5 dnů
3) 22.10 - 26.10.2018 - 5 dnů
4) 5.11 - 9.11.2018 - 5 dnů
5) 19.11 - 23.11.2018 - 5 dnů
6) 3.12 - 7.12,2018 - 5 dnů

Terminy 2. skupiny:

l) 4.1 - 4.1.2019 - 1den
2) 14.1 - 18.1.2019 - 5 dnů
3) 28.1 - 31.1.2019 - 4 dny
4) 11.2 - 15.2.2019 - 5 dnů
5) 25.2 - 1.3.2019 - 5 dnů
6) 11.3 - 15.3,2019 - 5 dnů
7) 25.3 - 29.3.2019 - 5 dnů
8) 8.4 - 12.4,2019 - 5 dnů

( 1.2.2019 - po|o|etni prázdniny )
( jarní prázdniny )

Termín kurzu ZP 15 P2 pro 3.ročník bude upřesněn během konáni kurzu 2. skupiny vedoucím
svářečské školy p. Blažkem po dohodě ze SOŠ a SOU Hustopeče p.o.

IV. Cena, platební podmínky

Celková částka za oba dva kurzy ZK 3111.1a ZP 912-8 31na jednoho žáka Činí7 550,- KČ vC. DPH.
Celková částka za kurzy pro 16 žáků čini120 800,- KČ vC. DPH.

Celková částka za kurz ZP 15 P2 na jednoho žáka čini1500,- KČ vC. DPH.
Celková částka za kurzy pro 10 žáků Čini15 000,- KČ vC. DPH.
Doba výuky bude činit denně 7 hodin. Kurz ZP 15 P2 bude proveden v rozsahu 3 dny tj. 21hodin.
Po skončení kurzu vystaví poskytovatel objednateli fakturu (daňový doklad), který bude obsahovat
veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, v platném znění.
Splatnost faktury bude 14 dnů od vystavení.

V. Doba trvání smlouvy
Kurzy podle článku Ill. této smlouvy budou probíhat po dobu trvánitéto smlouvy a to od 24. 9. 2018
do 30. 6. 2019.

VI. Ostatní ujednáni

1. Po absolvovánI kurzu ZP 3111.1obdrží žák osvědčení o zkoušce a svářečský průkaz.
2. Po absolvováni zaškolovacIho kurzu pájeni mědi - ZP 912 - 8 31 obdrží žák osvědčeni o pájení
mědi.



3. Po absolvování zaškolovacIho kurzu na polyfusni svařování plastů — ZP 15 P2 obdrží žák platné
osvědčení zaškoleného pracovníka.
4. Po ukončení kurzu dostane SOŠ a SOU Hustopeče, příspěvková organizace kopii protokolu
o zkoušce ZP 3111.1, kopie třIdnIch knih.
5. Poskytovatel se zavazuje umožnit hospitaci odpovědných pracovníků objednatele v teoretické
i praktické části kurzu za účelem hodnocenižáků i docházky žáků do výuky.

VII. Závěrečná ujednání

1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít pÍsemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými
jednat za poskytovatele a objednatele. Změna smlouvy se sjednává jako dodatek ke smlouvě
s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá strana obdrží
dvě vyhotovení.

3. Smluvní strany se seznámily s obsahem této smlouvy a prohlašujI, že byla sepsána podle jejich
pravé a svobodné vůle, že jim není známa žádná zákonná překážka, pro kterou by nemohly
smlouvu uzavřít, na důkaz čehož připojují své vlastnoručnI podpisy.

V Hustopečích dne 14. 9. 2018 V Bosonohách dne 17.9.2018


