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mlouva O za iišťování Sociálních služeb
Smluvní Strany

Město Blatná, tř. T. G. Masaryka 322, 388 01 Blatná, IČO 00250996, dále jen ,, Město Blatná“,

zastoupené starostkou, Bc. Kateřinou Malečkovou, na straně jedné

a

PREVENT 99 z.ú., Heydukova 349, 386 01 Strakonice, IČO 69100641, dále jen „PREVENT 99“,

zastoupený ředitelem, Michalem Němcem, MBA, na Straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů:

I.

Předmět Smlouvy

Předmětem smlouvy je zajišťování a poskytování sociální služby ,,Nízkoprahové zařízení pro děti a
mládež“ (dále jen ,,NZDM“) dle § 62 zákona č. 108/2006 Sb., O Sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů.

Sociální služba je vymezena a konkretizována v čl. II. této smlouvy, a to ve smyslu zákona č.
108/2006 Sb., o Sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

II.

PREVENT 99 se zavazuje sociální službu uvedenou v čl. I této smlouvy zajišťovat na celém územním
obvodu Města Blatná, a to počínaje dnem 1.1.2022.

NZDM poskytuje ambulantní, popř. terénní služby dětem ve věku 12 - 26 let ohroženým společensky
nežádoucími jevy. Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snižováním
sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat
v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé Sociální situace.

III.

Platnost a účinnost smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, od 1.1.2022 do 31.12.2022. Pokud žádná ze smluvních stran
nejpozději tři měsíce před uplynutím sjednané doby, tj. do 30.9. daného roku, písemně neoznámí
druhé Straně, že trvá na ukončení smlouvy, prodlužuje se platnost smlouvy vždy o další jeden rok.
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Smlouva je platná ode dne podpisu oběma smluvními stranami, účinná od 1.1.2022.

Jakékoliv změny ve znění této smlouvy je možné činit pouze písemně, formou vzestupně číslovaných
dodatků.

Dnem účinnosti této smlouvy končí platnost a účinnost původní smlouvy O zajišťování sociálních
služeb ze dne 19.11.2013, včetně všech jejích dodatků (Dodatek č. 1 - Dodatek č. 8), S výjimkou
ujednání o předložení výkazu skutečných příjmů a výdajů Z činnosti za 2. pololetí roku 2021, a to do
20. ledna 2022.

K ukončení původní smlouvy ze dne 19.11.2013 tedy dochází k 31.12.2021 dohodou obou smluvních
stran.

IV.

Finanční záležitosti

Sociální služby vymezené V čl. I této smlouvy jsou poskytovány bez úhrady (dle § 72 zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů).

Pokud žádná ze smluvních stran písemně neoznámí, že trvá na ukončení smlouvy, PREVENT 99
předloží Městu Blatná rozpočet na sociální službu na následující rok, a to vždy do 30.9.

PREVENT 99 předloží Městu Blatná výkaz skutečných příjmů a výdajů z činnosti, a to vždy za první
pololetí roku do 31.7. daného roku a za celý rok do 31.1. roku následujícího.

Město Blatná se zavazuje, že na zajištění sociálních služeb uvedených v čl. I této smlouvy poskytne
PREVENTU 99 příspěvek ve výši 267.300,--Kč, slovy: dvě stě šedesát sedm tisíc tři sta korun
českých.

Příspěvek je určen vždy na jeden kalendářní rok, tzn., že lze použít na úhradu nákladů vzniklých
v běžném roce.

Příspěvek Město Blatná poskytne pololetně, vždy do 10. dne prvního měsíce příslušného kalendářního
pololetí ve výši jedné poloviny výše uvedené částky, a to převodem na účet PREVENTH 99, č. účtu:
212818883/0300.

Příspěvek je určen na spolufinancování provozních a osobních nákladů spojených s poskytováním
sociální služby NZDM Station 17, Blatná. Povaha nákladů tedy odpovídá kompletnímu provozu
sociální služby dle § 62 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

PREVENT 99 se zavazuje, že zajistí další finanční zdroje na pokrytí výdajů poskytování služby.
Pokud PREVENT 99 další finance nezajistí, je to důvod k okamžitému ukončení smlouvy, tzn. k
ukončení poskytování sociální služby a vrácení nespotřebovaného příspěvku Městu Blatná.

K ověření pravdivosti Vyúčtování PREVENT 99 na požádání předloží Městu Blatná účetní doklady ke
kontrole.

Za kvalitu poskytování sociálních služeb a hospodámé a účelné vynakládání finančních prostředků
poskytnutých Městem Blatná zodpovídá PREVENT 99.

Město Blatná má právo kontroly, a to jak kvality poskytovaných služeb, tak využití finančních
prostředků.
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V.

Další ujednání

Osoby, kterým budou poskytovány sociální služby dle čl. I této smlouvy určuje PREVENT 99 ve
spolupráci se sociálním odborem Městského úřadu Blatná.

Přehled o počtu osob, kterým byly sociální služby poskytnuty, předloží PREVENT 99 sociálnímu
odboru Městského úřadu Blatná vždy za uplynulé kalendářní pololetí, a to do konce následujícího
kalendářního měsíce.

K poskytování výše uvedených sociálních služeb poskytuje Město Blatná (dle samostatné smlouvy o
nájmu nebytových prostor) PREVENTU 99 k užívání nebytové prostory na adrese Spálená 727,
Blatná. Tyto prostory se PREVENT 99 zavazuje užívat pouze v bezprostřední souvislosti
s prováděním činností dle této smlouvy a s požadavky Města Blatná.

VI.

Ostatní záležitosti

Právní vztahy, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně dle dalších obecně závazných právních předpisů.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, Z nichž každá smluvní strana obdrží po podpisu
jeden.

Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz
toho jí podepisují.

Účastníci výslovně souhlasí S tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu smluv vedeném městem
Blatná, který obsahuje údaje O smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a
datum jejího podpisu. Účastníci výslovně souhlasí stím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv
omezení zveřejněna na oficiálních stránkách města Blatná na síti internet (_WwW.mesto-blatna.cz),
případně na externím úložišti dat k tomu určeném dle platné legislativy, a to včetně všech případných
příloh a dodatků. Účastníci prohlašují, že skutečnosti uvedené V této smlouvě nepovažují za obchodní
tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a
zveřejnění bez stanovení jakýkoliv dalších podmínek. Účastníci berou na vědomí, že tato smlouva
podléhá zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V Blatné dne 1.11.2021
ˇ .. I -- ENTMESTQ 5-,REV j
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ıčo: 80100541
č.ú.=21281aaaa/0300

f vá Michal Němec MBA

starostka města Blatná ředitel PREVENT 99, z.ú. Strakonice
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