
SmIouva o poskytování pečovatelské služby č. 0046l20I8

Obcc Radonice
zastoupená starostou Ing. StanislaÝem Nčmccm, MBA
IC:00240681
Banlor ni spu-jcni: KomerČnl ban-ka. a's'
Číslo ť'čtu: 6421201/0100
(ako objednavatei)

a

Město Břandýs nad Labem - Stařá Boleslav
zastoupené staťostou Ing' vlastimilem Pickem
lČ:00240079
g,yL61n1 .pnjeni: Čť-ka .pořilelna. a's'
Č' účtu| 19_0006584l82/0800' var. symbol5102
0ako dodavatel)

uzavírají v souladu s ustanovením { 40, Zikona č. 108/2006 Sb'. o sociá]ních službách, ve
znění pozděj ších pŤedpi sů

smlouvu o poŠkytování pečovatelské služby
pro občany obce Radonice
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I.
Předmět, čas a místo plnění

Město Brandýs nad Labem - stará Boles]av se zavazuje. že bude za úhradu, podle
platných právních předpisů závazných pťo pečovatelskou sluŽbu, zajišťovat úkony
pečovatelské služby pro občany obce Radonice (objednavatele).
výkon pečovatelské služby se řídí Zákonem č.] 08/2006 Sb.' o sociálnícir službách' ve
aění pozděišÍch předpisů, a vyhláškou č.505/2006 Sb', ktelou se provádějí některá
ustanovení zákoía o sociálních službách. r' plalnén Zlění.
Úkony pečovatelskó služby se poskylují v pracovní dny (pondělí až pátek' pokrrd
někteď z tčchto dnů není slálem uznaným svátkem). v době od 8,00 do 15.00 hodin'
Místem plněníje území obce Radonice.

.

Platební podmínky a způsob účtování
Úhrada za přimé náklady dodavatele bude prováděna objednavatelem vždy za
příslušnó čtvftletí a to podle počtu klicntů. ktelým by]a' dle piedložcného vyúčtování
alodavateiem. pečovatelská s]už}a v d.mém období poskyována.
obiednavatel má právo přezkoumat výši ifuady a případné připomínlcy neprodleně
písemně uplatnií rl dodavatele pečovatelské služby-
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Úhada obiednavatelem bude provedena bezhotovostně na účet města Brandýs nad
Labem - Stará Boleslav, nebudeli určeno jinak, na základě vyúčtování a faldury
zaslané dodavatelem'
Nepřímé náklady dodavatele budou k}ty úhadami klientů.

1.

2.

III.' Doba platnosti smloulT
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od 01'01.2018 do 31' 12.2018.

objednavatel i dodavatel je oprávněn, i bez udání důvodí, tuto smlouvu pliemrá
kdykoliv před uplynutím sjednané doby t1'pot ědět. výpovědní lhůta činí 1 měsic a
počíná běžet 1. den kalendářniho měsíce následujícího po doručení výpovědi.
Platnost této smlou\ry lze úončit i písemnou dohodou'

lv.
Závěrečná ustanovení

1. Smlorrvu lze mě it ien po vzájemné clohodě obou smluvních stran ato píseh ým
dtldatkem podepsaným oprávněDýni zástupci obou smluvních stran.

2' Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se příslušnými ustano\'enimi
obchodního zríkoníku.

3. smlouva je lyhotovena ve dvou qýtiscích, zricv každá ze smluvních stran obclrží
jedno vyhotovení.

4. Smlouva rrabývá platnosti a účiÍmosti podpisem obou smluvních stÍan.

lng. Vlastimil Pice k
stařosta města

Bř'ndÝŠ nad Labem _ stará BoleslaY
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