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Zpracoval
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sociálních věcí,
Mgr. Dušan Rejl
04.05.2020
školství a
Předkládá
Mgr. Tomáš Hendrych
zdravotnictví
Smlouva o poskytnutí ubytování – ZŠ Mládežnická
Rada města Trutnova
bere na vědomí
01.01
uzavření Smlouvy o poskytnutí ubytování příslušníků AČR nasazených
k plnění úkolů Policie ČR „OPERACE OKO“, a to mezi ČR – Ministerstvem
obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 01 Praha 6, a Základní školou, Trutnov
2, Mládežnická 536, v předloženém znění.
-

Důvodová zpráva:
V souvislosti s úkony potřebnými pro řešení nouzového stavu se na Mgr. Zdeňka Géce, ředitele ZŠ Mládežnická, obrátili zástupci ČR – Ministerstva obrany se Smlouvou o poskytnutí ubytování příslušníků AČR
nasazených k plnění úkolů Policie ČR „OPERACE OKO“.
Účelem této smlouvy je dle vyhlášky č. 266/1999 Sb., v platném znění, poskytnout ubytování vojákům
z povolání u poskytovatele, kterým je v tomto případě ZŠ Mládežnická, v počtu max. 60 osob denně, přičemž konkrétní počty těchto osob budou každý den upřesňovány na základě aktuálního vývoje situace.
Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele realizovat výše uvedenou službu a závazek objednatele
tuto službu převzít a uhradit. Službou se pak rozumí poskytnutí prostor k ubytování a odpočinku příslušníků
AČR, poskytnutí sociálního zařízení pro kolektivní hygienu (včetně základních hygienických prostředků),
vytápění prostor ubytování a přístup k teplé a pitné vodě.
Cena plnění za 1 ubytovaného příslušníka AČR/den činí 92,- Kč včetně 15% DPH. Doba plnění je sjednána
na dobu neurčitou od 29.04.2020 do odvolání (ukončení činnosti) úkolového uskupení Policie ČR. Další
podrobnosti jsou uvedeny v přiložené smlouvě.
Příloha
Smlouva o poskytnutí ubytování
Datum: 29.04.2020
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