Základní

škola Česká Třebová,
Habrmanova

Habrmanova

ulice

1500, Česká Třebová, 560 02

e-mail: jidelna@zs-habrmanova.cz
telefon: 465 532662
IČO: 70882380
DIČ: CZ70882380

Hospodářská

smlouva Č. 12/2019 o závodním stravování
(nahrazuje HS 7/2016)

zaměstnanců

uzavřená ve smyslu vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich
úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen vyhláška)
I.

Smluvní strany:
Poskytovatel: Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice
Habrmanova 1500
56002
Česká Třebová
Zastoupen:
Mgr. Tomáš Starý
Objednavatel:
56002
IČO:
Telefon:
E-mail:

MUDr. Luďka Křibská s.r.o.
Dr.E.Beneše 1513
Česká Třebová
04546164
465535219
ludkakribska@seznam.cz

II.

Předmět smlouvy:
Předmětem
smlouvy
je
poskytování
závodního
stravování
zaměstnancům
objednavatele v České Třebové v Základní škole Česká Třebová, Habrmanova ulice
Habrmanova 1500 Česká Třebová (dále jen ZŠ) dle § 4 a § 5 vyhlášky.

III.

Podmínky stravování:
1. Zaměstnancům objednavatele budou poskytnuty obědy na základě předložení čipu
v jídelně ZŠ Habrmanova (dále jen ŠJ) v době od 11.00 do 14.00 hodin.
2. Určenou výdejní dobu je nutno dodržovat.
3. V době výdeje budou poskytována maximálně 4 hlavní jídla a polévka. Minimálně
budou pro výdej zajištěna 2 hlavní jídla a polévka.
4. Čip si zaměstnanci zakoupí na základě "Přihlášky ke stravování" oproti záloze 100,-Kč v kanceláři ŠJ od 7.00 - 9.00 hodin.
5. Při ukončení stravování se záloha 100,-- Kč vrací.

IV.

V.

Cena oběda
1. Celková cena hlavního jídla s polévkou 70,-- Kč
2. Cena byla kalkulována ze skutečností roku 2018.
Úhrada stravného
1. Objednatel uhradí na základě faktury za každé odebrané
a nadstandardy v plné hodnotě.

hlavní jídlo, polévku

2. V případě změny ceny surovin nebo ostatních nákladů dojde ke změně podmínek
v bodech IV. a V. Tato změna bude řešena dodatkem k Hospodářské smlouvě.
3. Fakturace bude prováděna vždy po ukončení kalendářního měsíce.
VI.

VII.

Penále
Při nedodržení termínu splatnosti faktury bude účtováno penále ve výši 5% za každý
den z prodlení.
Závěrečná ustanoven í:
1. Tato HS má platnost od 1.9.2019
2. HS může kterákoliv ze smluvních stran vypovědět. Výpovědní lhůta je 2 měsíce.
Začíná běžet první den následujícího měsíce po dni doručení výpovědi.
3. Hospodářská smlouva je vyhotovena ve 2 exemplářích z nichž každá strana obdrží po
jednom.
4. Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně
osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé, a že souhlas
je vyjádřením svobodného, konkrétního, informovaného a jednoznačného svolení
Subjektu údajů ke zpracování osobních údajů, které se jej týkali.

V České Třebové dne 1.9.2019

Mgr. Tomáš Starý
za poskytovatele

MUDr. Luďka Křibská
za objednavatele

