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SMLOUVA 0 PL AvEc|<é vvuce
1. Objednatel : Zékladni §kola Cerno§ice, p.o.
Pod §ko|ou 447, Cerno§ice, 252 2s
zfizené zfizovaci listinou ze dne 17. 8. 2015

zastoupena Mgr. Ludmilou Zhoufovou
(déle jen ,,Objednatel")

2. Obstaravatel : Baby Club OTTOMANEK s.r.o., §koIni 383, Cerno§ice 25228, IC 27922090,
zapsané u Méstského soudu v Praze , odd.C, vloika 126688
jednajici : Mgr. Michal Ottomanskv
(déle jen ,,Obstaravatel")

se niie uvedeného roku, mésice a dne dohodly na zékladé ustanoveni § 269 odst.2.za'1k.c':.513/1991
Sb.Obchodniho zékoniku, ve znéni pozdéj§ich pfedpisfi a vzéjemného konsensu tak, jak stanovi tato
SMLOUVA 0 PLAVECKE Wuce (déle jen ,,Smlouva).

1. Pi‘edmét smlouvy

1.1 Pfedmétem této smlouvy je zévazek Obstaravatele provést Objednateli vvuku plavéni iékfi
prvnich tfid ve ékolnim roce 2017/ 2018, za cenu a podminek, jakje uvedeno déle.

2. Rozsah, zpfisob a podmfnky vvuky

2.1 Obstaravatel provede pro Objednatele vvuku plavéni pro cca 80 iékfi Objednatele v rozsahu 10
lekci plavéni pro kaidého iéka v prfibéhu prvniho a druhého pololeti ékolniho roku 2017/2018. Prvni

kurz zaéiné 3.10. 2017. Délka jedné lekce je 45 minut a max. poéet Eékfi v Iekci je sedm.

2.2 Obstaravatel je povinen provést vvuku dostatefznvm poétem kvalifikovanvch instruktorfi plavéni
a pomficek pro vvuku.

2.3 Obstaravatel se zavazuje provést vvuku v bazénu BC Ottomének, Stfedni 2121, Cerno§ice
a v jeho zézemi.

2.4 Obstaravatel se zavazuje dodriovat (ke dni uzavfeni této Smlouvy) "Metodickv pokyn k zaji§téni
bezpeénosti a ochrany zdravi déti a iékfi ve §koléch a ékolskvch zafizenich, c':.j.29 159/2001-26,
2001 Vpfipadé, ie dojde v dobé trvéni této Smlouvy k novelizaci, pfipadné nahrazeni tohoto
Metodického pokynu, budou se o tomto Objednatel a Obstaravatel vzéjemné informovat.

2.5 Obstaravatel a Objednatel se zavazuji ve smyslu §273, odst. 1, zék.E. 513/1991 Sb, ve znéni
pozdéjéich pfedpisfi, dodriovat ,,Provozni Féd" BC Ottomének s.r.o. platnv od 1.9.2007, vvfiatek PE
tvofi Pfilohu této Smlouvy. Objednatel proh|a§uje, ie se s timto Provoznim Fédem seznémil.



3. Cena a platebnf podminky

3.1 Cena za vvuku je 1500,-/iék (véetné DPH) byla stanovena dohodou smluvnich stran .

3.2 Objednatel je povinen zaplatit Obstaravateli cenu nejpozdéji do 5. lekce u kaidé tfidy na
zékladé Fédné vystaveného dafiového dokladu

3.2.1 a to bud’ bezhotovostnim pfevodem na jeho C|c":et Eislo 252929/5500 u Raiffeisen bank.
Cena se povaiuje za zaplacenou okamiikem pfipséni ceny na fiéet Obstaravatele.

3.2.2 nebo v hotovosti, do pokladny Obstaravatele, oproti vydéni ,,pFijmového dok|adu”.

4. Ostatnf ujednéni

4.1 Objednatel, iéci a jejich doprovod, popf. daléi osoby jsou vézény dodriovénim Provozniho Fédu.
Objednatel a Obstaravatel je povinen zajistit, ie ve§keré osoby, které jsou povéfeny provédénim
této Smlouvy se s Provoznim Fédem seznémi a budou ho po celou dobu trvéni této Smlouvy
dodriovat.

4.2 Objednatel je povinen téi zajistit dohled nad 1:-iky a odpovfdé za bezpefinost iékfi v §atné, ve
spr§e a v herné. Pi"echod odpovédnosti za dozor nad iéky pFechziz|' z Objednatele na
Obstaravatele okamiikem pfedimf iékfi na okraji bazénu u schfidkfl do vody a zpét obdobnvm
zpfisobem.

4.3 V prfibéhu posledni lekce obdrii iéci Obstaravatele ,,Mokré vysvédéeni", na kterém bude
zhodnocena jejich vvkonnost .

5. Skonfieni smlouvy

5.1 Tato smlouva smi bvt ménéna nebo ukonéena pouze pisemnou dohodou smluvnich stran.

5.2 Obstaravatel smi od Smlouvy okamiité odstoupit v pfipadé, ie Objednatel nebo iéci nebo jejich
doprovod nedodriuji Provozni Féd. Odstoupenim od Smlouvy neni dotéen nérok Obstaravatele za
jii provedenou vvuku.

5.3 Objednatel smi od Smlouvy okamiité odstoupit v pfipadé, ie Obstaratel hrubé poru§i
pedagogické zésady pfi vedeni plaveckého vvcviku a ohrozi bezpeénost iékfi.

6. Zévéreéné ujednéni

6.1 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichi kaidé smluvni strana obdrii po
jednom.
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