
Smlouva o zajištění ,,Lyžařského kurzu 2017 _ zŠ svlsle 13oo

uzavŤená podle s 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále j en,,občanský zákoník") takto :

Smluvní strany:

ZáI<ladníškola Přerov, Svisle 13
se sídlem: Svisle 13; Přerov, Přerov I _ Město, PSČ: 75002
IČ: 47858052
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Přerov
č. účtu: 8231831/0100
jednající Mgr. Miroslav Fryštacký

dále jako,,objednatel"

a

Hotel Stará Pošta, s. r. o.
se sídlem: Údol''i 11,602 00 Brno
provozovna: Hotel Stará Pošta' Filipovice 27 ,790 01 Bě1á pod Pradědem
IC: 03856658
bankovní spojení: 0300
č. účtu: 268760756
jednající Mgr. MichaelaHajzerová

dále j en,'poskytovatel"

Členet I.
ÚčeI smlouvy

1) Účelem této smlouvy je komplexní zajištění Lyžařského kurzu 2OI7 - Základní školy Přerov,
Svisle 13 pro 50 (padesát) žák:ů Základní školy Přerov, Svisle 13 a pro 5 (pět) osob
doprovodného personálu.

2) Poskytovatel výslovně prohlašuj e, že je odborně způsobilý k řádnému zajištění předmětu
plnění dle této smlouvy"

čHnek II.
Předmět smlouvy

1) Předmětem plnění této smlouvy je závazek poskytovatele komplexně zajistit lyŽařský kurz
pro 50 (padesát) žákťlZákladní školy Přerov, Svisle 13 a pro 5 (pět) osob doprovodrrého personálu
v období od: 5. bŤezna2011 do 10. března 2017 v turnusu, od neděle do pátku,
a to zejména:

a) zajistit ubytování účastníků pobytu v lokalitě Filipovice a ubytovacím zařizeni hotel Stará
Pošta dle poŽadavků objednatele.



Čtánek III.
Rozsah poskytovaných služeb

i) Poskytovatel se zavazuje realizovat Lyžařský kurz 2017 _ Základní školy Přerov, Svisle 13podle této smlouvy v ubytovacím zařizeií, které beze zbytku oápor,,ioá hygienickýmstandardům podle právních předpisů a hygienických,bezpečnostních a jiných norem (zejménazákon č' 258/2000 Sb', o ochraně veřejnéňo zdriví i o změněněkterých souvisejících zákonů.ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 268/2009 Sb., 
_o' 

technických p"#;;1;;;; ilil;ve znění pozdějších_předpisů, vyhláška č,' 106/2001 Sb., o t'ygi.niiiy"n pozudavcích nazotavovací akce pro děti, ve zněnípozdějšíchpředpisů).
2) Poskytovate| se 

-zavazuje 
poskytnout ubýtování, siravování, prostory a další sluŽby v souladus podmínkami objednavatele, které jsou specifikovány v zad'ávacídokumentaci.3) Poskytovatel je povinen mít a d,održovai platný provozní řád ubytovacího zařízení,který jev souladu s $ 2la zákona č. 25812000 Sb; o ochia''e veřejného zdravi a o změně některýchsouvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, schváiený příslušným orgánem ochranyveřejného zdraví a je povinen jej objeánateli kdykolív na požádánipředloŽit.4) Poskytovatel se-z.avazuje zajistii polyt celkem pro 50 žáků a5 osob doprovodného personá'upro kaŽdého v délce 6 dní a5 na sebe navazujícich nocí.

5) Poskytovatel je povinen za1istit, aby stravtvání pro účastníky pobytu bylo v souladu sezásadami zdravé výŽivy a odpovídala věku dětí fulďe vyhlášky ě. IO1l2OO5 Sb. o školnímstravování, ve znění pozdějších předpisů) ák, auý poaárranJ o"o'*' uyt'o.rouuiýmikrobiologickým a chemickym p-oiaaavkům, *cty óapávídající sriryslove vlastnosti asplňovaly výživové požadavky. Jídelníček poskytovátele musí lyt u sáuaau s požadavkyuvedenými zejména v zákoně č. 258l2OO0_ Sb'; o ochraně veřejného zdraví a o změněněkterých souvisejících zákonů' ve znění pozdějšich předpisů a 5 z vyrriašky č. 106/2001 Sb.'o hygienických požadavcích na zotavoiací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů.Poskytovatel je povinen dodržet podmínky stan'ovené prováděcím právním předpisemk zákonu č' 258l20OO Sb., který stanóví potraviny' jež nesmí poskýovat el na zotavovací akcipodávat ani používat k přípravě pokrmů' led'ale budou 
'prncny 

-podmínky 
upravené

' příslušným prováděcím právním předpisem.
6) Strava bude v průběhu pobytu za;ištěna pro děti účastnící se lyžďského kurzu i prodoprovodný personál tak, že vprůb8hu tazdeno dne bude postupně podávána snídaně, oběd(teplý) skládající se zpolévky a hlavního chodu a dezertu nebó ovóce nebo salátu, večeře(teplá)' Současně bude zajištěn jejich nepřetržitý dostatečný pitný reŽim po celou dobupobytu' Poskytovatel je povinen po celých z+ nódin denně žajistit uom! dostupné odběrnémísto s dostatečnou zásobou tekutin včetně jejich průběžného áoplňování (voda se sirupem,ovoený čaj, minerální voda apod', ,,kolové" nápoje a nápoje s vysokým obsahem cukru neníposkytovatel oprávněn v rámci tohoto pitného ..zi-,, dětem posřytorrat) a pitných nádob, všev souladu s hygienickými pravidly'
7) Případné zvláštní požadavky na stravovaní jednotlivých dětí je objednatel povinen písemněoznámit poskytovateli nejpozději týden pŤěd začátťem furnusu, kterého se tyto děti majíúčastnit.
8)
e)

|ob.rt bude začínat první den večeří a končit poslední den obědem.
Poskytovatel je povinen zajistit, aby ubytova cí zaŤízení a veškeré sluŽby jím zajišt,o yané aposkytnuté v rámci plnění povinností dle této smlouvy splňovaly u.itá.e bezpečnostní,hygienické a další právní předpisy, které s předmětem pt''8''i souvisejí, zýména zákon ě'25812000 Sb'' o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve zněnípozdějších předpisů, vyhlášku č.26812009 Sb., o techni;kých požidavcích na stavby, veznění pozdějších předpisů a vyhlášku č. 1061200l Sb., o hygienických |oŽadavcích nazotavovací akci pro děti, ve znění pozdějších předpisů. Poskytlovat.t 1. "ói-éna 

povinen



zajistit zásobování vodou a odstraňování odpadků a splaškových vod v souladu
s hygienickými poŽadavky upravenými prováděcím právním předpisem k zákonu č. 258/2000
Sb., dodrŽet hygienické požadavky na prostorové a funkční členění staveb a zaŤízení, jejich
vybavení a osvětlení, ubytován, úklid, stravování a režim dne dle prováděcího právního
předpisu k zákonu č. 258/2000 Sb.

10) Poskytovatelje povinen zajistit, že voda, kterou pouŽije pro zajištění předmětu plnění dle této
smlouvy, bude výhradně pitná voda a její dodávka bude zabezpečena osobou oprávněnou
dodávat pitnou vodu pro veřejnou potřebu'

ČHnek IV.
Cena a platební podmínky

1) Cena za předmět plnění podle této smlouvy je stanovena takto:

Cenabez DPH v Kč: 408,]0 (osoba / noc s plnou penzí)

15% DPH: 61.30

Cena včetně DPH v Kč: 470'- (osoba / noc s plnou penzí)

2) Sjednaná cena je pevná a konečná, stanovená na základě předchozí cenové nabídky
poskýovatele a je uvedena v oddíle 6 Nabídková cena nabídkové dokumentace' která je
rovněŽ nedílnou součástí této smlouvy. Sjednaná cenaje platná po celou dobu trvání této

smlouvy.
3) Cena za předmět plnění je uvedena včetně DPH s tim, že poskytovatel je oprávněn tuto

upravit v položce DPH dle platné právní úpravy v den vystavení příslušné faktury, o této

skutečnosti není potřebné uzavfuat dodatek ke smlouvě.
4) Cena podle odst. 1 tohoto článku smlouvy zahrnuje veškeré náklady, cenu veškerých úkonů,

služeb, plnění i činností vynaloŽených či poskytnutých poskyovatelem při plnění jeho

závazků dle této smlouvy'
5) Nedojde-li k uskutečnění pobytů ve sjednaném termínu, rozsahu nebo kvalitě dle této

smlouvy, je poskytovatel oprávněn účtovat objednateli jen cenu poměrně sníženou
vypočtenou nazák|adě cenové nabídky dle odst. 2 tohoto článku smlouvy

6) Poskytovatel je oprávněn objednateli fakturovat po kompletním uskutečnění pobytů dětí a
doprovodného personálu odpovídající/poměrnou část sjednané ceny plnění za realizovaný
pobyt odpovídajícího počtu dětí a doprovodného personálu, včetně předčasných odjezdů
účastníků zaviněných zraněním nebo nemocí. Faktury budou mit náIežitosti daňového
dokladu a budou obsahovat údaje dle $ 13a obchodního zákoníku a dále číslo této smlouvy
stanovené objednatelem, podrobný rozpis jednotlivých fakturovaných částek tak, aby ceny
byly rozlišeny na poloŽky týkající se dětí a položky týkající se doprovodného personálu.

7) Lhůta splatnosti fakturje stanovena 14 kalendářních dnů ode dnejejich doručení objednateli.
8) Nebude-li faktura obsahovat poŽadované náleŽitosti nebo v ní bude chybně vyúčtována cena'

je objednatel oprávněn takto vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit
poskytovateli bez zaplacení k provedení opravy, a to doporučeným dopisem' kde uvede údaje,

které povaŽýe za nesprávné. Rádně vrácenou fakturu je poskytovatel povinen opravit a

doručit objednateli; přičemŽ původní lhůta splatnosti počíná běžet. Nová lhůta splatnosti
začtte běŽet dnem doručení opravené faktury.

9) objednatel uhradí poskýovateli po dohodě záIohu až do výše 50 oÁ z celkové ceny pobýu na

zákIadě vystavené zálohové faktury nejpozději do 3. března 20I]. Uhrada doplatku bude

provedena po ukončení pobytu po konečném vyúčtování na základě faktury



ČIánek V.
Doba plnění

1) Poskytovatel se zavazuje realizovatpob}.t v poŽadovaném počtu v tetmínu:
5. _ 10. bŤezen2017

2) Konkrétní počet dětí a doprovodného personálu sdělí objednatel poskýovateli písemně nebotelefonicky ve lhůtě 10 dnů před, zahájením pobytu.

Článek VI.
Povinnosti poskytovatele

1) Poskytovatel se zavazuje písemně informovat objednatele o skutečnostech majících v1iv naplnění jeho závazku dle této smlouvy, a to neprodieně, tj. nejpozději následujícíňo pracovního
den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo poskytovatef zjist i, ze ay mohla nastat.

2) Poskytovatel se zavazuje poskytnout na základě píslmné výzw objednatele zprávu o stavupřípravy arealizaci předmětu plnění dle této smlouvy, a to i opakovanc.
3) Poskytovatel je povinen umoŽnit objednateli na jeho Žádost tontrolu plnění závazkttdle tétosmlouvy, zejména mu umoŽnit prohlídku ubyiova cího zařízení, v8etně prostor určených

k přípravě stravy'

čHnek VII.
ostatní ujednání

1) osoby ubytované na základě této smlouvy (ubytované osoby) jsou oprávněny řádně lžívatprostory, které jim byly k ubytování vy\lrazeny, jakož i spóteone prostory ubytovacích
zaŤízení a vžívat sluŽeb, jejichž poskytoviání je s utytováním spojeno. V těchto prostorách
nesmí ubytované osoby bez souhlasu poskytovatele provádět žád;épodstatné změny'

2) Ubytované osoby jsou povinny dodržovat provozní iád a pozaÁi řád poskytovatele, se
kteqými je poskytovatel povinen je seznámitiazaěátku jejich pob},tu.

3) V celém prostoru ubytovacích objektů je zakázáná manipuiovat s otevřeným ohněm.
Používáni venkovního ohniště je povoleno pouze při dodrŽeni požárního řáJu ohniště.

4) Náklady na energie, vodu, vytápění a pioro, ubytovacích zařízení včetně kuchyně jsou
součástí ceny dle čl. IV této smlouvy.

|) _{]bl'tované osoby jsou povinny průběžně udržovatpořádek a obvyklou osobní hygienu.
6) Nástup kpobytu je od 13:00 do 17:00 hod. vden příjezdu a ubytovaní prostory budou

předány poskytovateli do 13:00 hod. v den odjezdu, pokud se účastní"i této smlouvy
nedohodnou jinak.

článek VIII.
Sankční ujednání

1) V případě neuskutečněného pobytu z důvodu na straně poskytovatele se poskytovatel
zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši t'doo,-'re za každý jeánotlivý

_ neuskutečněný ozdtavný pobý jednoho dítěte nebo jedné osoby doprovodného personálu.
2) V případě porušení povinnosti poskytovatele mít či doárŽovat prutn1r provozní řád

ubytovacího zaŤízení podle čl. n odst. 4 této smlouvy je poskyovatel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 15'000,- Kč za uázae jeánotlivé porušení těchto
povinností.

3) V případě porušení jakékoliv povinnosti poskytovatele dle této smlouvy s výjimkou porušení
povinnosti dle odst. I,2 a 3 tohoto článku smlouvy a nabídky poskytoíatele podané vtomto



výběrovém řizení,je poskyovatel povinenzaplatitobjednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-
Kč za kaŽdý jednotlivý případ.

4) V případě, že porušení povinnosti, jejíŽ dodržování je zajištěno smluvní pokutou dle bodů 2' 3
a 4 tohoto článku smlouvy, mátrvající charakter, je poskyovatel povinét zaplatitobjednateli
smluvní pokuty uvedené v těchto odstavcích tohoto 8ta*u smlouvy zakaždý kalendářní den,
kdy porušení těchto povinností trvá.

5) V případě zjištění porušení dle odst. 2,3 a4 tohoto článku smlouvy vyzve objednatel zároveň
s uplatněním smluvní pokuty poskytovatele k odstranění příčin porušujicích podmínky
uzavřené smlouvy.

6) objednatel se zavazuje v případě prodlení s úhradou faktury dle č1. IV této smlouvy zaplatit
poskytovateli úrok z prodlení podle nařízení vlády č. 351/2:aB Sb', v platném zněií, kt|rým
se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanskéhó zákoníku.

7) Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů oď data, kdy byla poskytovateli doruěena
písemná ýzvak jejímu zaplacení' a to na účet objednatele uvedený v teto iyzvc.

8) Zaplacením smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčena povinnost poslrytov atele závazek
splnit ani právo objednatele na náhradu škody bez ohledu na sjednanou a pripadně uhrazenou
smluvní pokutu.

9) V případě neuskutečněného pobytu z důvodu na straně zad,avatele se zad,avatel zavazýe
uhradit poskytovateli smluvní pokutu - stornopoplatky ve výši:

zrušení smlouvy do 30 dnů od zahájenipobytu _20% z celkové ceny pobytu,
zrušení smlouvy do 7 dnů odzahé$ení pobytu _ 5O%z celkové cený pouytu.

1)

2)

Clánek IX.
Záxěrečná ujednání

Tato smlouvanabýváplatnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
Tuto smlouvu lze změnit jen formou písemnýclr viestupně číslovaných oboustranně
podepsaných dodatků.

3)

4)

Smluvní strany mohou kdykoliv ukončit závazkový
dohodou.

vztah založený touto smlouvou písemnou

s)

objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě jejího podstatného porušení
posk1tovatelem s tím, že za podstatné porušení téio 

- 
smlouvy '. povaŽuje 

-zejména

neposkytnutí předmětu plnění' a to i částečně v termínu sjednaném dle čl' V téio ,-iouuy,
nebo jeho neposkytnutí v dohodnutém rozsahu nebo kvalitě. odstoupením se smlouva
k okamŽiku doručení písemnosti o odstoupení poskytovateli. Při odstoupení od smlouvy nelze
uplatnit stornopoplatky.
Poskytovatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, Že objednatel nesplní svou
povinnost uhradit poskytovateli dohodnutou cenu za plnění podle této smlouvy dle plut.bní.h
podmínek sjednaných v této smlouvě ani v dodatečne inritc stanovené poskytovatelem
v písemné výzvě ke splnění povinnosti objednatele zaplatit. Stanovená lhůta nesmí být delší
než 15 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy poskýovatele objednateli.
Poskytovatel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti
plynoucí ztéto smlouvy třetí osobě.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných
oprávněnými zástupci smluvních stran, přiče mž každá strana obdrží j edno vyhotovení.
Smluvní strany se dohodly a souhlasí se zveřejněním smlouvy na portálu veřejné správy ČR
dle podmínek VP č' 912015 ,,o zveřejňování smluv na Portáu veřejné 

"spravy 
Č.'ké

republiky" vydaného Radou města Přerova dne 21 . 5.2015'
Smluvní strany souhlasně konstatují, že tato smlouva je uzavřena na základě výběrového
řuení, v němŽ byl poskýovatel vybrán. Podmínky výběrovéh o Ťízení vyhlášeného
objednatelem, jsou součástí povinností poskytovatele dle této smlouvy a poskýtovatel se

6)

7)

8)

e)



t
:

\

výslovně zavazuje týo podmínky dodrŽovat. Pro plnění povinností posk1tovatele dle této
smlouvy je dále závanlá nabídka předložená poskýovatelem ve výběrovém Ýízenívyhlášeném
objednatelem na výše uvedenou veřejnou zakázku.

l0)Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základějejich shodné vůle,
svobodně, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevyhódnych podmínek á
stvrzují ji svými podpisy.

V Přerově dne 25.2. 2017

osoba oprávněná j

Základní škola O
Přerov. Svisle 13

at za poskytovatele


