Smlouva o poskytování závodního stravování

(§ 51 zák. Č. 509/1991 Sb. Občanský zákoník, v platném znění)
Uzavřená mezi příspěvkovými organizacemi:
Školní jídelna Brno, Bakalovo nábřeží 8, 639 00 Brno, příspěvková organizace
IČO: 605 55 840
Robertem Kameníčkem
zastoupená ředitelem:
dále jen poskytovatel
Základní škola Brno, Hroznová 1, 603 00 Brno,příspěvková organizace
IČO: 485 12 672
Zastoupená ředitelem:
Mgr. Zbyňkem Krejčířem
dále jen účastník
I.
Předmět smlouvy
Poskytování závodního stravování a s tím souvisejících dalších služeb.
Poskytovatel se zavazuje, že bude účastníkovi poskytovat závodní stravovaní a s tím
související další služby v souladu s příslušnými právními předpisy, v kvalitě odpovídající
hygienickým požadavkům v rozsahu daném touto smlouvou a v souladu s níže stanovenými
cenovými podmínkami.
II.
Specifikace služby
Závodní stravování se bude uskutečňovat ve výdejně obědů v budově patřící ZŠ. Strava bude
dodávána v době od 10.00 hod. do 10.30 hod.
Poskytovatel se zavazuje připravovat stravu ve svém zařízení v rozsahu dle počtu
přihlášených strávníků / evidenci strávníků vede poskytovatel I. Strava je připravována
v souladu s recepturami školního stravovaní, příslušných norem, hygienických předpisů a
v horkém stavu. V případě přerušení vyvařování tj. z mimořádných provozních důvodů
(havárie), zajistí poskytovatel v součinnosti s účastníkem po dobu odstranění havárie
náhradního dodavatele.
Účastník se zavazuje zajistit řádný odběr stravy s dostatečným počtem čistých přepravních
nádob, denně v přesně určenou dobu, kterou oznámí jím dohodnutému dopravci.
Tuto expediční dobu lze výjimečně po dohodě změnit, účastník zajistí, že doba výdeje stravy
nepřesáhne časový limit uvedený ve vyhl. 137 § 25. Dále odpovídá za správné uchovávání a
výdej stravy dle platných hygienických předpisů.
III.
Cena — úhrada za poskytování služeb
Za poskytované závodní stravování bude účastník platit poskytovateli každý měsíc ve
stanoveném termínu částku 35,50 Kč, která se skládá dle vyhl. č. 84/2005 Sb., z nákladů na
suroviny 22,00 Kč a ostatních provozních nákladů 13,50 Kč.

Po dohodě s ředitelem ZŠ byla kalkulace nákladů na přípravu obědu rozčleněna takto:
22,00 Kč
Platba zaměstnance:
13,50 Kč
Příspěvek organizace z nákladů na hlavní činnost:
35,50 Kč
Celková cena obědu:
Cena za poskytnuté závodní stravování se může měnit v závislosti na změně ceny potravin,
případně energií, služeb apod.
IV.
Práva a závazky účastníka
Účastník se zavazuje:
1. platit ceny za poskytované závodní stravování ve lhůtě splatnosti příslušného
vyúčtování vystaveného poskytovatelem, které bude mít formu daňového dokladu.
2. spolupracovat a zajistit součinnost s poskytovatelem
3. nezneužívat této služby a oznamovat po celou dobu účinnosti této smlouvy
poskytovateli změnu veškerých identifikačních údajů a to do 7 pracovních dnů ode
dne účinnosti takové změny.
4. dodržovat hygienické předpisy v souladu s vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických
požadavcích.
Účastník je oprávněn:
1. využívat poskytované závodní stravování ve stanoveném rozsahu
2. požádat o změnu této smlouvy
3. obracet se se svými připomínkami a žádostmi na poskytovatele
V.
Omezení, případně přerušení poskytování služeb
Poskytovatel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu omezit poskytování služeb z důvodu
provádění údržby nebo opravy nebo z ostatních závažných hygienických, organizačních,
technických nebo provozních důvodů (např. sanitární dny).
VI.
Trvání smlouvy
1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními
stranami a uzavírá se na dobu neurčitou.
2. Účastník může písemně vypovědět smlouvu:
- pokud poskytovatel změní podmínky poskytování služby
- bez uvedení důvodu ve lhůtě 3 měsíců, není-li dohodnuto jinak. Výpovědní
lhůta začne běžet od prvního měsíce následujícího po doručení výpovědi
poskytovateli.
3. Výpovědí smlouvy není dotčena povinnost účastníka uhradit poskytovateli veškeré
dlužné částky.
4. Poskytovatel může smlouvu vypovědět písemně v případě, že účastník neuhradil
dlužnou částku do dne splatnosti.
5. Poskytovatel může smlouvu vypovědět v případě, že účastník nedodržuje podmínky
stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy.

VII.
Závěrečná ustanovení
1. Tuto smlouvu lze měnit jen písemným dodatkem podepsaným odpovědnými
zástupci obou smluvních stran.
2. Práva a povinnosti v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými
ustanoveními OZ a souvisejících předpisů.
3. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech , z nichž 2 obdrží poskytovatel a 2
účastník.
V Brně dne: 1.3.2005
Poskytovatel

Účastník

