
Poskytování pečovatelských služeb 

Smlouva o dílo č. 1/2019 

Níže uvedené smluvní strany, po vyhodnocení vzájemných vztahů a předpokladu zajišťujících splnění 
povinností á zajištění práv konstatují, že jsou dány všechny podmínky, aby se vztahy vzniklé z dalšího 
ujednání řídily ustanoveními Občanského zákoníku a proto následujícím ujednáním uzavírají smlouvu 
o dílo. 

Město Rumburk 
Tř. 9. května 1366/48, Rumburk 
IČ:00261602 
Bank. spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Rumburk 
Číslo účtu: 78-5141630287/0100 
zastoupené Jiřím Pimparou, místostarostou města 

oprávnění jednat za smluvní stranu: Jiří Pimpara, místostarosta města a Ing. Bc . Denisa Svobodová, 
vedoucí odboru SVaZ Městského úřadu Rumburk dále jen jako „objednatel" 

a 

Domov „Srdce v dlaních" - sociální služby Jiříkův 
Filipov č.p. 65, Jiříkov 407 53 
IČ: 47274581 
ID (idéiitifikátór pečovatelské služby): 5350551 
Zastoupený:'Ing. Bc. Janem Sembdnerem, ředitelem organizace 
Číslo účtu: 0924185359/Ó800 

oprávnění jednat za smluvní stranu: Ing. Bc. Jan Sembdner, ředitel organizace a Pavlína 
Wittgruberóvá, zástupkyně ředitele organizace dále jen jako „poskytovatel" 

Článek 1. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je poskytování pečovatelských služeb (dále jen „plnění předmětu 
díla") poskytovatelem v katastrálním území Rumburk, Dolní Křečany, Horní Jindřichov obce 
Rumburk osobám (dále jen „přímí příjemci"), které určí na základě potřebnosti objednatél. 

2. Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn a odborně způsobilý k provádění předmětného díla. 
3. Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby přímým příjemcům každý den v době od 7.00 

hodin do 15.00 hodin. 



Článek 2. 

Lhůty plnění 

1. Závažné lhůty pro plnění předmětu díla jsou po dohodě smluvních stran stanoveny 
v následujících termínech: 
zahájení 1. ledna 2019 
ukončení 31. prosince 2019 

článek 3. 

Cena 

1. Cená za řádné provedení předmětného díla je pevná a maximální a je dohodou smluvních 
stran stanovena ve výši 749.580,00 Kč. 

2. Uvedená cena zahrnuje příspěvek ha pečovatelské úkony ve výši 749.580,00 Kč. 
3. Poskytovatel je dle zákona o DPH registrovaným poskytovatelem sociální služby, která je 

dle § 59 zákona o DPH Č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů osvobozena od DPH. 

Článek č. 4 

Platební podmínky 

1. Objednavatel nevyplácí poskytovateli zálohu na plnění předmětu smlouvy. 
2. Provedené úkony pečovatelské služby budou vyfakturovány podle vzájemně 

odsouhlaseného soupisu provedených úkonů pečovatelské služby vždy k poslednímu dni 
.kalendářního Čtvrtletí. 

3. Splatnost daňových dokladů je stanovena na 30 dní od jejich doruční objednavateli. 
4. Platby budou provedeny výhradně bezhotovostním převodem v Kč na poskytovatelův 

účet č. 0924 185 359/0800 vedený u české spořitelny, a.s. 

Článek č.5 

Sankční ustanovení 

Smluvní strany se dohodly, že bude^li objednavatel v prodlení s placením faktur po lhůtě 
uvedené v článku č. 4, odst. 2 uhradí poskytovateli úrok z prodlení ve výši 0 ,03% 
z fakturované částky za každý den prodlení. 
V případě, že poskytovatel bude v prodlení s provedením sjednaných úkonů pečovatelské 
služby, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč (slovy 
deséttisíckorunčeských). Toto právo zaniká, pokud je zavinění prodlevy v době plnění na 
straně objednatele. 



Článek č. 6 

Závěrečné ujednání 

1. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý stejnopis má platnost originálu. 
2. Jakékoliv změny nebo doplňky ktéto smlouvě vyžadují formu písemných, oboustranně 

podepsaných dodatků, jinak jsou neplatně. 
3. Jakékoliv vztahy a spory, které vzniknou při plnění této smlouvy a nejsou v ní řešeny se řídí 

podle platných právních předpisů. 
4. V případě sporů, které nebudou řešeny smírnou cestou, budě spoř řešen cestou příslušného 

soudu. 
5. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy odpovídá jejich souhlasnému, svobodnému a 

vážně myšlenému projevu, což potvrzují svými podpisy. 

Poskytovatel: Objednáváte' 

Ing. Bc. Jan Sembdner 
ředitel organizace 

Jiří Pimpara 
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