SMLOUVA O SPOLUPRACÍ
Článek I.
Smluvní strany
V

město Sokolov
se sídlem v Sokolové, Rokycanova 1929, PSČ 356 01,
zastoupené starostkou |
IČ: 00259586,
bankovní spojení: 521391/0100,
(dále jen „objednavatel")
a

se sídlem:
zastoupená jednateli: I
zapsam^^)bchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložkal

bankovní spojení: KB a.s. Sokolov, č. účtj
(dále jen „dodavatel")
uzavírají níže uvedeného dne tuto smlouvu (dále jen „smlouva"):
Článek II.
Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je spolupráce smluvních stran na uceleném programu podpory občanu města
Sokolov, starších 65 let, realizovaném od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019 a spočívajícím v poskytování
příspěvku na základní vstupné do bazénu.
Článek III.
Bližší podmínky spolupráce

1.

Dodavatel se zavazuje poskytovat občanům města Sokolov, starším 65 let, slevu ve výši 20 Kč ze
základního jednorázového vstupného pro seniory do plaveckého bazénu v Sokolově, I lusovy sady
1813, a to na základě předložení občanského průkazu při nákupu vstupenky. Sleva vychází ze
stanovené ceny vstupného pro seniory, uvedené v ceníku dodavatele.

2.

Objednatel se zavazuje uhradit rozdíl mezi řádným a zvýhodněným vstupným za podmínek
dohodnutých v čl. IV. této smlouvy.

3.

Obě smluvní strany se zavazují, že budou vždy jednat tak, aby nedošlo k poškození dobrého jména
a dobré pověsti druhého smluvního partnera.

Článek IV.
Platební podmínky
1.

Smluvní strany se dohodly, že dodavatel bude poskytovat občanům města Sokolova vymezeným
v čl. III. odst. 1 této smlouvy zvýhodněné vstupné dle čl. II. odst. 1 této smlouvy a objednatel se
zavazuje uhradit dodavateli rozdíl mezi řádným a zvýhodněným vstupným.

2.

Rozdíl mezi rádným a zvýhodněným vstupným bude objednatel hradit měsíčně zpětně na základě
faktury, vystavené dodavatelem. Splatnost faktury činí čtrnáct dní ode dne doručení faktury
objednatele na číslo účtu dodavatele.

3.

Smluvní strany se dohodly, že jakmile dosáhne celkový rozdíl mezi řádným a zvýhodněným
vstupným poskytovaným

11a

základě této smlouvy částku 60 000 Kč včetně DPH, přestane

dodavatel poskytovat zvýhodněné vstupné dle čl. II. odst. 1 této smlouvy.
Článek V.
Závěrce ná usta n o ven í
1.

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019. Smlouva nabývá
platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnost dnem jejího uveřejnění
prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.. o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejněním těchto smluv a o registru (zákon o registru smluv) ve znění
pozdějších předpisu. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu uveřejní podle předchozí věty
objednatel bez zbytečného odkladu.

2.

Smlouva bude automaticky ukončena před termínem,
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který se sjednává v tom případě, kdy na

základě počtu vydaných vstupenek, bude zcela vyčerpána částka uvedená včl. 111. odst. 3. Obě
strany s tímto ustanovením výslovně souhlasí.
3.

Každá ze smluvních stran může tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní
Hnita je jeden měsíc a začíná bčžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení
výpovědi druhé smluvní straně.

4.

Objednatel i dodavatel jsou oprávněni v případě závažného porušení smluvních ujednání druhou
smluvní stranou od této smlouvy, po předchozím písemném upozornění doručeném druhé smluvní
straně, odstoupit s nárokem na náhradu vzniklých doložitclných nákladů. Odstoupení je účinné
dnem, kdy bude v písemné podobě doručeno druhé smluvní straně.

5.

Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemným dodatkem.

6.

l ato smlouva obsahuje 2 listy, je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá za
smluvních stran obdrží jeden výtisk
Účastníci 23 ‘ašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po

7.

vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně, srozumitelně, nikoli
v tísni, za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s celým jejím obsahem je opatřují
svými podpisy.
8.

O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Sokolova dne
č. 750/1 aRM/2018.

13.

11. 2018. usnesení

V Sokolově dne....vL.C,. é/f:.^Qd.í.

Sokolov
Město Sokolov
Rokycanova io/.~
050 ot Sokolov

Ing. Alexandr Martinec, CSs.
jednatel společnosti

