Smlouva o dopravě na šk. rok 2022/2023
poskytovatel:

Základní škola a mateřská škola KLAS, s.r.o.

IČ:

46577742

Sídlo:

Školní náměstí 37, Pardubice, 53351

v zastoupení:

Mgr. Kateřina Šuchová, ředitelka

a
objednatel:

____________________________________

bytem:

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

1) Předmět smlouvy:
Poskytovatel zajistí pro objednatele, a to za podmínek stanovených touto smlouvou a
příslušnými právními předpisy, dopravu jeho dítěte ve stanovenou dobu z místa nástupu do
místa výstupu a zpět a objednatel uhradí za tuto službu poskytovateli nejpozději do dvou
týdnů po uplynutí kalendářního měsíce, ve kterém byla služba objednatelem v jakémkoliv
rozsahu čerpána, ujednanou paušální částku (cenu).
2) Specifikace služby:
a)

jméno dítěte/dětí: ______________________________________________________
jména osob oprávněných k předávání dítěte při zahájení či ukončení přepravy:
_____________________________________ ______________________________
_____________________________________ ______________________________

b)

místo nástupu: ________________________ doba nástupu: _________ (+10 min.)

c)

místo výstupu: adresa sídla poskytovatele

d)

cena: __________ (Kč) za měsíc / jednotlivou jízdu1

e)

účet pro platbu paušálních úhrad: 2111125518 / 8040

VS: datum narození dítěte

3) Zvláštní povinnosti poskytovatele:
a)

Sjednat zvláštní pojištění sedadel, resp. jednotlivých přepravovaných osob.

b)

Přihlížet při zajištění služby v nezbytně nutné míře k věku dítěte.

d)
Převzít odpovědnost za dítě a za škodu dítětem způsobenou od okamžiku, kdy mu je
dítě předáno, až do okamžiku, kdy dítě předá zpět oprávněné osobě, pokud není na základě
samostatného písemného ujednání dohodnuto jinak. Předáním poskytovateli se rozumí osobní
fyzické převzetí dítěte učitelem nebo jinou pověřenou osobou, zpravidla řidičem vozidla
určeného k přepravě, která je k převzetí dítěte určena poskytovatelem, za podmínky, že tato
pověřená osoba vysloví s převzetím dítěte souhlas. Pro předání dítěte zpět oprávněné osobě se
ustanovení tohoto odstavce použijí přiměřeně.

1

nehodící se škrtněte

e)
Předat dítě pouze objednateli, jiným oprávněným osobám dle této smlouvy nebo
osobám, které se prokáží důvěryhodnou plnou mocí těchto osob k vyzvednutí dítěte.
f)
V případě, že objednatel ani žádná jiná oprávněná či zplnomocněná osoba
nepřevezme od poskytovatele dítě do 15 minut po ukončení přepravy, zajistit další péči o dítě
či dozor nad dítětem až do okamžiku předání dítěte některé z oprávněných či jinak
zplnomocněných osob.
4) Zvláštní povinnosti objednatele:
a)
Ustanovit alternativní osoby oprávněné k předání dítěte před zahájením či po ukončení
přepravy
b)
Uhradit 250 Kč za každou započatou hodinu další péče či dalšího dozoru v případě, že
nastanou okolnosti dle bodu f) článku 3 této smlouvy.
5) Společná ustanovení:
a)
Smlouva se uzavírá na období od 01.09.2021 do 31.08.2022 s možností automatického
prodloužení na další školní rok, dokud nebude písemně vypovězena; výpovědní doba smlouvy
se uzavírá ke konci kalendářního měsíce, v němž byla výpověď písemně doručena druhé
straně.
b)

Případné změny, rozšíření, doplnění a prodloužení smlouvy se uzavírají písemně.

c)
V období školních prázdnin se paušální úhrada snižuje na ½; v období vánočních
prázdnin a jarních prázdnin na ¾.
d)

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech; každá strana obdrží po jednom výtisku.

e)
Obě smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily, souhlasí s ním a
podepisují smlouvu dobrovolně.
f)
V případě mimořádných okolností, které mohou ovlivnit přepravu, se obě strany
zavazují se vzájemně včas informovat.

V Pardubicích
Datum:

_________________________

Poskytovatel: _________________________

Objednatel:

________________________

