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Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Rotava a městem Oloví

(o výkonu pečovatelské služby Rotava na území města Oloví)

Veřejnoprávní smlouva
o výkonu pečovatelské služby Rotava na území města Oloví uzavřená dle ustanovení § 46 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o spolupráci s mezi obcemi
a zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Na základě usnesení Zastupitelstva města Rotava ze dne 18. 12. 2017 číslo 179/12/17 a ze dne
12. 3. 2018 číslo 39/3/18, dále dle usnesení města Oloví ze dne 25. 6. 2018 číslo 532/23/18
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

I.
Smluvní strany
Město Rotava
Sídlo: Sídliště 721, 357 01 Rotava
Zastoupené: Michalem Červenkou, starostou města
IČO: 00259551

a

MČsto Oloví
Sídlo: Hory 42, 357 07 Oloví
Zastoupené: Jiřím Mikulášem, starostou města
IČO: 00259535
II.
Smluvní rozsah výkonu působnosti

Podle § 46 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
o spolupráci mezi obcemi a zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, město Rotava bude vykonávat ode dne účinnosti této smlouvy ve správním obvodu
města Oloví pečovatelskou službu dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů.
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III.
Úhrada nákladů

Dle usnesení zastupitelstva města Rotava ze dne 12. 3. 2018 číslo 39/3/18 kde byl schválen
návrh cen s měsíční úhradou za službu. Město Rotava se zavazuje, že do data 15. 2.
následujícího roku provede vyúčtování za provedené služby.
IV.
Doba trvání smlouvy

l. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Za den uzavření smlouvy se považuje den,
kdy budou podepsány obě zmíněné smluvní strany.
2. Tento smluvní vztah končí:
a) písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému datu,
b) písemnou výpovědí jedné smluvní strany s 6 měsíční výpovědní dobou s udáním
důvodu nebo i bez udáni důvodu, kdy výpovědní doba počne běžet od 1. dne
měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
V.
SpoleČná ustanovení

1. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření
na úředních deskách svých městských úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
2. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž jeden stejnopis veřejnoprávní
smlouvy obdrží město Oloví, jeden stejnopis město Rotava.
3. Přílohy k této smlouvě tvoří výpisy usnesení Zastupitelstev měst Rotava č. 39/3/18 ze dne
12. 3. 2018 a Oloví č. 532/23/18 ze dne 25. 6. 2018 o souhlasu záměru poskytování
Pečovatelské služby Rotava na území města Oloví, Schválený sazebník úkonů a Pravidla
pro poskytování pečovatelské služby.
4. Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod
smluvních stran.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Rotavě dn, 2 5 "03- 2019

V Oloví dn, 2 5 "03- 2019

a

Michal Červenka

jiří Mikuláš
starosta města

starosta města
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