SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Č. 1/61904449/2021
(dále jen „smlouva“ nebo „tato smlouva“)

Čl. 1
Smluvní strany
1.1

Dům dětí a mládeže, Pod Šachtami 294, Příbram IV 261 01
IČO : 61904449
zastoupený ředitelem – p. Mgr. Zdeňkem K o l d o u
(dále jen „objednatel“) a
1.2
p. Marcela J e l í n k o v á - nar.

, č. OP : 106157329

IČO : 45095761
(dále jen „poskytovatel“)

Čl. 2
Předmět smlouvy a doba jejího trvání
2.1

Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje, že bude pro objednatele zajišťovat
pomoc při organizování zájmové činnosti zařízení, v rozsahu dle vzájemné
dohody.

2.2

Objednatel se zavazuje vypracovat podrobný plán požadované činnosti dle
celoročního plánu práce svého zařízení a průběžně měsíčně jej upřesňovat.

2.2

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou s účinností 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 a 1.
9. 2021 do 31. 12. 2021.

2.3

Její ukončení, případné změny nebo doplňky jsou platné pouze tehdy, jestliže byly
sjednány písemně.

Čl. 3
Odměna a úhrada nákladů
3.1

Za poskytování sjednaných služeb uhradí objednatel poskytovateli měsíční
odměnu ve výši 21.504 Kč bez DPH (slovy: dvacet jedna tisíc pět set čtyři korun
českých), 26.020 Kč včetně DPH (slovy: dvacet šest tisíc dvacet korun českých),
a to na základě faktury, kterou poskytovatel zašle objednateli na adresu uvedenou
v čl. 1 této smlouvy.

3.2

Faktura bude splatná vždy do 10 dnů od doručení a bude obsahovat číslo
bankovního účtu poskytovatele.
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Čl. 4
Mlčenlivost
Smluvní strany se navzájem zavazují, že veškeré informace, které budou té které
smluvní straně druhou smluvní stranou poskytnuty nebo jinak zpřístupněny,
budou :

4.1



uchovávat v tajnosti a neprozradí je, ani je jinak nezpřístupní třetím osobám,



používány pouze k účelu, ke kterému jim byly poskytnuty či jinak zpřístupněny
a to pouze v souladu se zájmy druhé smluvní strany.

Čl. 5
Závěrečná ustanovení
5.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami.
5.2 Je vyhotovena ve dvou ( 2 ) stejnopisech s platností originálu, z nichž každý
z účastníků obdrží po jednom (1) vyhotovení.
5.3

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, jejímu
obsahu porozuměly, obsah je srozumitelný a určitý, a že jim nejsou známy žádné
důvody, pro které by nemohla být řádně plněna, nebo které by způsobovaly její
neplatnost.
Je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné
způsobilosti k právním úkonům.

5.4

Veškerá prohlášení v této smlouvě odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují
svými podpisy.

V Příbrami, dne 30. 12. 2020

_______________________
objednatel

______________________
poskytovatel
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