Smlouva o dopravě na školní rok 2020-21
Smluvní strany :
1. Přepravce – Pohoda-Sdružení pro podporu zdravotně postižených dětí, z.s., zastoupená
Pavlem Szirotným
(Dále jen přepravce)

2. Zákonný zástupce přepravované osoby

………………………..………………….

(Dále jen zástupce uživatele)

Jméno a příjmení přepravované osoby

……………………………………………

(Dále jen uživatel)

Místo, nástupu a výstupu

……..…………………………………….

(Dále jen stanoviště)

Cílové zařízení, kam je uživatel přepravován

……………………………………………

(Dále jen zařízení.)

Předmět smlouvy:
Pravidelná denní doprava osob se zdravotním postižením ze stanoviště do zařízení a zpět
ve dnech školní výuky.

Finanční podmínky:
Poplatek za dopravu je stanoven ve výši 1700,- Kč měsíčně, (příp. 1400,- Kč pro
dopravované v rámci města Teplice), při využívání dopravy pouze jedním směrem (tj.
ráno nebo odpoledne) polovinu tj. 850,- Kč (resp. 700,- Kč) a je splatný nejpozději do 20.
dne v měsíci předcházejícímu měsíci, ve kterém bude uskutečněno plnění smlouvy.
Podmínkou pro přijetí do dopravy je úhrada zúčtovatelné zálohy a splnění platebních
podmínek, které jsou předmětem dodatku smlouvy.

Práva a povinnosti smluvních stran :
1.
-

Přepravce :
zajistí dopravu uživatele ze stanoviště do zařízení a zpět podle závazného jízdního řádu
si vyhrazuje změny jízdního řádu, které je povinen každému z účastníků včas nahlásit
si vyhrazuje právo na změnu ceny dopravy v souvislosti s prokazatelně rostoucími náklady
a změnou financování předmětné služby
v návaznosti na finanční podmínky, v případě prodlevy platebního termínu, vyřadit
uživatele z dopravy

2. Zástupce uživatele/uživatel:
- se zavazuje, dodržovat veškeré předpisy přepravce týkající se uvedené dopravy, respektovat
časy a stanoviště uvedené v jízdním řádu
- zajistit odpovědně doprovod při přicházení a odcházení uživatele na určené stanoviště,
v případě samostatného účastníka dopravy je nutné doložit písemné prohlášení zákonných
zástupců o právní odpovědnosti
- uhradit poplatek dle platebních podmínek do 20. dne každého měsíce předcházejícího
měsíci, ve kterém dojde k využívání předmětné služby ve prospěch Sdružení pro podporu
zdravotně postižených dětí „POHODA“ č. ú. 271433690267/0100 KB Teplice a předložit
doklad o zaplacení poplatku oprávněné osobě (řidič, doprovod)

Závěrečné ustanovení:
Smlouva je platná pro školní rok 2020/2021 (během školní výuky).
Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit pro nedodržení uvedených smluvních
podmínek nebo po vzájemné písemné dohodě.
Účastníci smluvního vztahu si smlouvu přečetli, souhlasí s jejím zněním a toto potvrzují
svým podpisem. Každá ze smluvních stran dostane po jednom výtisku smlouvy.

………………………………….
za přepravce

……………………………………..
zástupce uživatele/ uživatel

v Teplicích dne ……………….

Přílohy:
1. Prohlášení zástupců uživatele
2. Způsob platby za dopravu

Příloha č.1

Prohlášení zástupců uživatele
Prohlašuji, že můj syn (dcera) ..................................
bydliště ..................................... tel.: ............
může jít ze stanoviště: sám/sama*
může být při společné dopravě předán/a těmto osobám:*
Jméno: vztah:
1 ................................. .....................
2 ................................. .....................
3 ................................. .....................
4 ................................. .....................
5 ................................. .....................

.................…….…………..
podpis zákonných zástupců
Z důvodu stoprocentního zajištění dopravy volte vždy náhradní osobu, která může převzetí
dítěte zajistit.
*Nehodící se škrtněte!
v ………………. dne …......... 2020

Příloha č.2

Způsob platby za dopravu

Příjmení a jméno uživatele ……………………………………………
Platba bude prováděna složenkou

ano /ne

*

na účet č. 271433690267/0100 u KB Teplice
Při podpisu smlouvy je uživatel (zástupce uživatele) povinen uhradit v hotovosti
zúčtovatelnou zálohu ve výši jednoho měsíčního poplatku, která bude sloužit k úhradě
případné dlužné částky. Záloha bude zúčtována na konci školního roku.

………………………………………
zástupce uživatele

* Nehodící se škrtněte

