
kterou lzavřely:

Město přelouč
se sidlem Československé armády 1665,535 33 Přelouč
zastoupené starostkou města Bc. Irenou Burešovou
IČ 00274l0t
DIČ: CZ00274I0I
bankovní spojení č.: 19-142556 1i0 1 00

tel. č.: 466094167
(dále j ako po slqltovatel)

a

Obec Brloh
se sídlem Brloh 69,535 01 Přelouč
zastoupená starostou obce Alešem Drahokoupilem
IČ.: 00273384
bankovní spojení ě.: 11324561/01 00

tel. č,: 775 907 598
(dále jako odběratel)

čhnek I.
předmět smlouw

Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních

službách, v platném zněni, ana základě registrace č. 4I8l042 poskytovat úkony peČovatelské

služby občanům obce Brloh
odběratel má zá4em pro své občany zabezpeěovat za podmínek a v rozsahu citovaného

zákona úkony pečovatelské služby. Zajišténí pečovatelské služby vlastními orgány není

možné.
odběratel se zavazlje poskýnout zrozpočtových prostředků obce úhradu jako ČásteČnou

kompenzaci poskytovateli vynaložených nákladů za poskýnutou pečovatelskou sluŽbu.

účaslníci smlouvy prohlašují, že obsah smlouly byl projednán radou města Přelouč dne

2. 5.2016 a schválen usnesením č. 48/38, zastupitelstvem obce Brloh dne 6. 5.2016
usnesením pod bodem 5 alzavŤení smlouvy bylo jimi schváleno.

Článek II.
Rozsah služeb

Město Přelouč se zavazuje zajistit prostřednictvím oddělení pečovatelské sluŽby Městského

úřadu Přelouč pro obec Brloh výkon pečovatelské služby ve smyslu zák. č. 10812006 Sb., o

sociálních službách, ve znéní pozdějších předpisů a ďáIe prováděcích předPisŮ a odběratel se

zavazuje hradit úplatu za poskytované úkony pečovatelské služby dle této smlouvy.

úkon|pečovatelské služby budou pro občany obce Brloh prováděny zatéchto předpokladŮ:
_ Volná kapacita poskýovatele pro plnění závazku dle této smlouvy
- podaná žádost o poskytování pečovatelské služby, kladné vyjádření obce Brloh a

v rozsahu uzavřené smlouvy o poskytování sociálních služeb s občanem této obce.



článek III.
cena a platební podmínky

Za úkony pečovatelské služby poskytované občanům obce Brloh dle čl. II se odběratel
zavazuje hradit poskytovateli rozdíl mezi skutečnými náklady vynaloženými poskytovatelem
na úkony pečovatelské služby a platbou od občanů, bez zisku.
Vyúčtování za lp|ynulé čtvrtletí podle skutečně odpečovaných dnů a klientů pečovatelské
služby bude poskyŤovatelem předloženo odběrateli nejpozději do desátého pracovního dne

následujícího měsíce po ukončení příslušného čtvrtletí. Čtvrtletní výdaje na pečovatelskou
službu (po odečtu příjmů od klientů a případných dotací) jsou rozděleny mezi jednotlivé obce
tak, že se vydělí počtem všech odpečovaných dnů a vynásobí počtem odpečovaných dnů
v příslušné obci.
Platba odběratele bude prováděna do konce měsíce následujícího po ukončení příslušného
čtvrtletí na účet poskytovatele č. 19-142556110100, který má veden u KB Přelouč na základě
vystavené faktury.

Čhnek IV.
Doba trvání smloulry

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními . Uzavirá se na

dobu neurčitou od účinnosti této smlouvy.
Poskytovatel má právo od smlouvy odstoupit v případě, že u něj zaniknou podmínky pro
zabezpečování pečovatelské služby a dáIe pokud obec nebude plnit podmínky této smlouvy.
Odběratel se zavazuje oznamovat poskytovateli skutečnosti, které mají význam pro
poskyování pečovatelské služby. zejména změnu poměru u občana obce Brloh.
Odběratel je oprávněn ověřovat kontrolou účelnost čerpání finančních prostředků lT azených
dte čl. III. této smlouvl,na posk,vtované úkon,v pečovatelské smlouvy občanům obce Brloh.
Poskytovatel za tímto účelem předloží kontrolnímu orgánu odběratele doklady související
s výdaji na zabezpečení úkonů pečovatelské služby dle této smlouvy ve lhůtě do jednoho

měsíce.
Tuto smlouvu lze vypovědět ve lhůtě 1 měsíce, která počínáběžet prvním dnem kalendářního
měsíce následujícího po dni jejího doručení.
K okamžitému zrušení smlouvy m:ůže poskytovatel přistoupit, nebude-li úhrada za
posky.tované služby zap|acena do jednoho měsíce od data splatnosti faktury.
Odběratel bere na vědomí, že skončením smlouvy z titulu odstoupení od smlouvy ze strany
poskl.tovatele nebo skončením smlouvy výpovědí, zaniká povinnost poskytovatele
zabezpečovat občanům obce Brloh úkony pečovatelské služby.

čHnek V.
závěrečná ustanovení

Jakékoliv změny této smlouvy 1ze provádět pouze formou písemných dodatků na základé
dohody obou smluvních stran.
Podpisem této smlouvy poskytovatel i odběratel potwzují respektování závazk'& ztéto
smlouly vyplývaj ících.
Smlouva je sepsána ve4 vyhotoveních, zníchž po dvou obdrží ihned po podpisu každáze
smluvních stran.



Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla jimi uzavřena po předchozím projednáni, ze

svobodné a pravé vůle, nikoliv v tísni ěi za nžryadně nevýhodných podmínek, což na dtkaz
stvrzují svými podpisy.
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