Obec Těšetice, Těšetice 62, 671 61 Prosiměřice,
IČ: 00637629, DIČ: CZ00637629
Tel: obec – 515 271 110, jídelna – 515 271 332
Přihláška ke stravování – cizí strávník
(platná od 1.6.2012 vyplní všichni strávníci)
Jméno a příjmení
bydliště ……………………………………..

PSČ ………………………………………….

tel.: ………………………………………….
Jiné požadavky strávníků (odběr pouze v některé dny, polodenní strava aj.)
………………………………………………………………………………………………….

Souhlasím s níže uvedenými podmínkami stravování
Datum …………………

podpis …………………………………………………………….

Zde odstřihnout
Způsob platby
- bezhotovostní platební styk,
Strávník bude provádět úhradu ze svého účtu, proto je třeba povolit pro Obec Těšetice „Souhlas k inkasu“ pro účet: Česká
spořitelna č. účtu 9021-1581858359/0800.
Provádění inkasa za stravné je k 10. v měsíci. Jestliže je inkasováno více strávníků z jednoho účtu, je třeba přizpůsobit inkaso
v bance. První úhrada za stravné bude provedena v měsíci červenci za odebrané obědy.
- platby stravného v hotovosti (jen v určené hodiny v jídelně Těšetice)
Denně od 06:00 do 07:00 hod. a od 11:30 do 13:30 hod.
Výňatky z provozního řádu jídelny
1.

2.

Přihlašování strávníků je písemné (tato přihláška), průběžné odhlašování obědů je možné provádět telefonicky na
tel. jídelny 515 271 332, osobně, emailem: jídelna@tesetice.cz (jméno, příjmení a na jak dlouho odhlásit)
nejpozději však do 12:00 hod. předcházejícího dne. Po odhlášení na dobu neurčitou je nutné se znovu přihlásit opět
do 12:00 hod. předcházejícího dne před odběrem stravy.
Obědy strávníků do jídlonosiče jsou vydávány pouze v době od 11:30 – 12:00 hod. V jiné době nebudou vydávány.
Takto vydané obědy musí být konzumovány do čtyř hodin od výdeje a nelze je dále skladovat a přechovávat.
Nedohlášené obědy propadají bez náhrady. Cena vychází z momentálního stavu tržních podmínek a je možné ji
v průběhu roku měnit.

Souhlas s inkasem
Jméno a příjmení majitele účtu

……………………………. …..……………………………

Adresa: …………………………………………………………………………………………
Jméno a příjmení strávníka:
Identifikační číslo strávníka – variabilní symbol:
osobní číslo strávníka
Banka ……………………………………………... kód banky ……………………………
Číslo účtu: …………………………………………
Začátek období: ……………………………………
Inkaso bude prováděno měsíčně (zpětně) za stravné na účet Obce Těšetice, Těšetice 62
Banka: Česká spořitelna a.s. Znojmo

Kód banky: 0800

Číslo účtu příjemce: 9021-1581858359
Variabilní symbol:
osobní číslo strávníka
V …………………………….. dne ……………………..
Potvrzení banky:
…………………………………………………………………………………………………..
Prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou správné
V ……………………………

dne ……………………..

Podpis majitele účtu: ……………………………………..

Prohlášení
Já ……………………………………………………………………………………………….
jméno a příjmení
prohlašuji a svým podpisem stvrzuji, že souhlasím s inkasem plateb za obědy z mého účtu u
banky:………………………. č.ú.: …………………………..

kód banky: ………………..

Zároveň se zavazuji, že na svém účtu budu mít k 10. dni v měsíci dostatek finančních
prostředků na jejich úhradu. V případě opakovaně neprovedené platby, bude inkaso ze strany
Obce Těšetice, Těšetice 62 zrušeno.
Inkasní platba obědů bude prováděna vždy v běžném měsíci zpětně, za předcházející měsíc a
to vždy k 10. dni v měsíci. Připadne-li na tento den svátek nebo volno, bude provedeno
zúčtování platby v nejbližší den, před tímto svátkem. (To znamená např., v červenci bude
uhrazena strava za měsíc červen atd.). V případě neodhlášení obědů nelze nárokovat vrácení
peněz za neodhlášené, neodebrané stravy.
Zrušení souhlasu s inkasem musí být na požádání nebo při porušení výše uvedených pravidel
plateb učiněno vždy písemně, jak ze strany objednatele (majitele účtu), tak ze strany
provozovatele (Obec Těšetice, Těšetice 62)
Prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou správné.

V ………………………. dne ……………………

………………………………….
podpis majitele účtu

