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Smlouva o zajištění výkonu pečovatelské služby 
uzavřená ve smyslu ust. § 1746 odst. 2. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

v platném znění, mezi smluvními stranami 
 

 
 
Město Šlapanice 
se sídlem Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice 
zastoupené Mgr. Michaelou Trněnou, starostkou  
IČO: 00282651 
jako poskytovatel  
 
a 
 
Obec Kobylnice 
se sídlem Na Budínku 240, 664 51 Kobylnice 
zastoupená Michaelem Ulbrichem, starostou 
IČO: 00488160 
jako příjemce  
 
 
 

I. 
Úvodní ustanovení 

Podle ust. § 35 odst. 2. zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, obec v samostatné 
působnosti ve svém územním obvodu pečuje, v souladu s místními předpoklady a s místními 
zvyklostmi, o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých 
občanů. 
Město Šlapanice v rámci výkonu samostatné působnosti, v souladu s ust. § 38 zákona  
č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, poskytuje služby sociální péče, které napomáhají 
osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší 
možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich 
stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. 
Město Šlapanice má registrovanou pečovatelskou službu, která je podle § 40 odst. 1 zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, poskytována osobám, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení,  
a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 
 
 

II. 
Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy je dohoda smluvních stran, že město Šlapanice bude zajišťovat  
a poskytovat obci Kobylnice terénní pečovatelskou službu pro občany v územním obvodu 
obce Kobylnice, za podmínek stanovených zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
vyhláškou 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních 
službách, a za podmínek sjednaných touto smlouvou. Seznam úkonů poskytovaných v rámci 
terénní pečovatelské služby – ceník pečovatelské služby je uveden v příloze k této smlouvě. 
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III. 
Závazky smluvních stran 

1. Město Šlapanice se touto smlouvou zavazuje poskytovat s účinností od 1. 1. 2023 terénní 
pečovatelskou službu potřebným občanům v územním obvodu obce Kobylnice. 
Poskytovatel se zavazuje přijímat žádosti osob o poskytování sociální služby, 
vyhodnocovat je a budou-li splňovat podmínky stanovené zákonem, poskytovat jim 
pečovatelskou službu v rozsahu stanoveném zákonem. Pečovatelská služba bude 
jednotlivým osobám poskytovaná na základě smlouvy uzavřené mezi fyzickou osobou 
a poskytovatelem.  

2. Poskytovatel se dále zavazuje poskytnout příjemci kdykoliv na požádání informace  
o skladbě a počtu osob, jimž je služba poskytována, a o druhu poskytovaných úkonů. 

3. Příjemce se zavazuje poskytovat městu Šlapanice vlastní informace o potřebných 
občanech, kteří splňují podmínky pro poskytování terénní pečovatelské služby. 

4. Příjemce se zavazuje hradit poskytovateli náklady na zajištění výkonu a výkon 
pečovatelské služby dle čl. IV. této smlouvy.  

 
 

IV. 
Úhrada nákladů na zajištění a výkon terénní pečovatelské služby 

1. Úhradu za pečovatelskou službu se příjemce zavazuje platit poskytovateli měsíčně, ve 
výši podle faktur vystavených poskytovatelem vždy k 15. dni následujícího měsíce.  

2. V částce k úhradě budou zahrnuty náklady vynaložené poskytovatelem na: 

 hrubou mzdu/měs. pečovatelky – zařazené v platové třídě 5, stupeň 12,  
s úvazkem 0,2, s možností navýšení úvazku podle počtu klientů a vykonaných úkonů, 
s možností stanovení osobního příplatku 

 nároky z kolektivní smlouvy 

 osobní ochranné pracovní prostředky 

 školení v rozsahu stanoveném v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

 poměrná část hrubé mzdy sociální pracovnice podle poměru klientů ve službě 
Mínus výnosy z poskytnutých úkonů od klientů z obce Kobylnice. 
Přílohou ke každé faktuře bude vždy soupis poskytnutých úkonů pečovatelské služby za 
fakturovaný měsíc. 

3. Splatnost faktury je 14 dní ode dne doručení faktury příjemci. 
4. Příslušnou částku bude příjemce platit převodem na účet poskytovatele vedený  

u Komerční banky, a. s., č.ú. 19-23122641/0100. 
5. Změna výše sjednané úplaty je možná z důvodu změny výše nákladů na pečovatelskou 

službu nebo změny úvazku pečovatelky, formou oboustranně odsouhlaseného 
písemného dodatku k této smlouvě. 

 
 

V. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 
2. Smluvní vztah lze ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí, kterékoliv 

ze smluvních stran, s tříměsíční výpovědní dobou, plynoucí od 1. dne měsíce 
následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

3. Tato smlouva se sepisuje ve dvojím vyhotovení, každé s platností originálu. Smluvní 
strany obdrží každá po jednom vyhotovení. Změny nebo doplňky této smlouvy jsou možné 
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pouze na základě dohody smluvních stran, formou písemného oboustranně podepsaného 
dodatku k této smlouvě. 

4. Tato smlouva v souladu s ust. § 3, odst. 2., písm. k) zák. č. 340/2015 Sb., nepodléhá 
povinnosti zveřejnění v registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti 
sjednaným dnem. 

6. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že smlouva 
je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy. 

 
 
Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění: 
Tato smlouva byla schválena na ……... schůzi Rady města Šlapanice konané dne…………...                
.  
Tuto smlouvu schválilo Zastupitelstvo obce Kobylnice na svém 2. zasedání konaném dne 
8. 12. 2022 usnesením číslo 8. 
 
 
 
Ve Šlapanicích dne …………..    V Kobylnicích dne 13. 12.2022 
 
poskytovatel       příjemce 
 
 
 
 
……………………………………    …………………………………. 
město Šlapanice      obec Kobylnice  
Mgr. Michaela Trněná     Bc. Michael Ulbrich 
starostka města      starosta obce 
 
 
Příloha:  
Seznam úkonů poskytovaných v rámci terénní pečovatelské služby – ceník pečovatelské 
služby 


