
Kraj Vysoana I! 
KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina 

Název dokumentu: zajištění ubytování a stravování pro krajské účastníky ZODM 2018 

Oprávněn/pověřen k podpisu: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje 

Schváleno: ZK Datum: 7.11.2017 Č.usnesení: 0520/06/2017/RK 

Dokument uložen u: OPKŽÚ 

Počet vyhotovení: 2 

Adresát: Pardubický kraj 

Smluvní částka: 1) 270900.00 

Odpovědný odbor: 2) odbor školství, mládeže a sportu 

Podpis zajistit do: 8.12.2017 

Pracoviště/pracovník Datum Podpis 

Zpracoval: OŠMS/I. Mach 14.11.2017 

Projednáno s: OŠMS/M. Kastner 14.11.2017  ̂-íy 
7 

Právní kontrola: OddPKŽÚ/K. Prokešová AT /A 
Předkládá: OŠMS/I. Mach 14.11.2017 

Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3) 

OŠMS/K. Ubr 

Zodpovídá: Příkazce operace: OŠMS/K. Ubr '2jj ty ff" 
Správce rozpočtu: OŠMS/Z. Pavelcová p y .4 1 - Z_ '1*"?" í 

Poznámka: 
Subjekt (IČO: 70892822), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: mach, datum ověření: 14.11.2017 07:56:57): 

zajištění ubytování a stravování pro krajské účastníky ZODM 2018 

Rozpočtová skladba: 
Částka s DPH: 270900, Datum Od: , Datum do:, Perioda: , ODPA: , ORJ: , ORG: POL: UZ: 

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka 
souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede 
se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby. 

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá. 

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu). 



KUJIP00Y5JU4 
SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ NA HRÁCH VIII. ZIMNÍ OLYMPIÁDY 

DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR 2018 V PARDUBICKÉM KRAJI 

1. Pardubický kraj 
se sídlem: Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice 
IČO: 70892822 
DIČ: CZ70892822 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice 
č. účtu: 43-3870090277/0100 
zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem kraje 

(dále jen „Pardubický kraj" či „Pořadatel") 

2. Kraj Vysočina 
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO: 70890749 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
č. účtu: 4050005000/6800 
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 

(dále jen „Kraj Vysočina") 

Článek I. 
Účelem smlouvy je komplexní zajištění účasti výpravy Kraje Vysočina na Hrách VIII. zimní 
olympiády dětí a mládeže ČR 2018 v Pardubickém kraji (dále jen „ZODM 2018") v termínu od 
28. 1. 2018 do 2. 2. 2018 v celkovém počtu určeném závaznou přihláškou, maximálně 126 osob. 

Článek II. 
1) Pardubický kraj se touto smlouvou zavazuje zajistit pro Kraj Vysočina: 

a) ubytování účastníků her po dobu konání ZODM 2018, 
b) stravování účastníků her po dobu konání ZODM 2018. 

Pořadatel je povinen zajistit v místě konání ZODM 2018 ubytování na standardní úrovni 
a celodenní stravování (plná penze) pro všechny akreditované účastníky ZODM 2018, 
akreditované členy doprovodu a vedoucí výprav, včetně pitného režimu (nealkoholické nápoje). 
Pořadatel zajistí, aby maximální dojezdová vzdálenost na sportoviště od ubytování účastníků 
nepřesáhla 25 km. 

2) Kraj Vysočina se zavazuje zaplatit Pardubickému kraji za poskytnuté služby cenu uvedenou 
v čl. III. odst. 1 této smlouvy. 

Článek III. 
1) Cena se dohodou smluvních stran stanoví ve výši 430,- Kč na osobu a den včetně DPH za 

účastníka po dobu konání ZODM 2018 (dále jen „cena"). Cena je stanovena jako pevná a nejvýše 
přípustná a zahrnuje veškeré náklady Pardubického kraje. 

2) Celkový počet účastníků oznámí Kraj Vysočina Pardubickému kraji nejpozději do 20. 10. 2017. 

3) Cenu zaplatí Kraj Vysočina Pardubickému kraji na základě jím vystavené faktury, a to do 30 dnů 
od jejího řádného vystavení formou bezhotovostního převodu na účet Pardubického kraje 
uvedeného v záhlaví této smlouvy. 

Článek IV. 



1) Vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 

2) Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran 
a účinností dnem jejího uveřejnění v registru smluv a je uzavřena na dobu určitou do 2. 2. 2018. 

3) Smluvní strany se dohodly, že Pardubický kraj bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle 
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění 
smlouvy Pardubický kraj bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této 
smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

4) Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku. 

5) Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které 
budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

6) Kontaktní osobou za Pardubický kraj ve věcech plnění předmětu smlouvy je Lucie Lebedová, tel.: 
466 026 212, mob.: 724 652 023, email: lucie.lebedova@pardubickykrai.cz. Kontaktní osobou za 
Kraj Vysočina je Mgr. Petr Horký, tel.: 564 602 941, email: horky.p@kr-vysocina.cz 

7) Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž poskytovatel obdrží 
jeden stejnopis a objednatel jedno její vyhotovení. 

8) Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena 
po vzájemném projednání na základě pravdivých údajů, podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv 
v tísní a na základě nevýhodných podmínek. Smluvní strany podpisem potvrzují svůj bezvýhradný 
souhlas s podmínkami této smlouvy a zavazují se k jejich plnění, stejně jako k plnění závazků 
vyplývajících jim z této smlouvy. 

9) Právní jednání bylo projednáno na jednání Rady Pardubického kraje dne 13. 11. 2017 a schváleno 
usnesením číslo R/716/17. 

10) Právní jednání bylo projednáno na jednání Zastupitelstvu Kraje Vysočina dne 7. 11. 2017 a 
schváleno usnesením číslo 0520/06/2017/ZK. 

V Pardubicích dne 
30. 11. 2017 

za Pardubický kraj 

V Jihlavě dne 22, 11. 2017 

Kraj vysocím 
Ž i ž k o v a  5 7 ,  5 8 7  3 3  J i h l a v a  

mailto:lucie.lebedova@pardubickykrai.cz

