Smlouva o spolupráci na rok 2022
uzavřená podle § 1746 odst. 2 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:
Město Cheb
adresa:
zastoupeno:
IČO:
(dále jen „město“)

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 02 Cheb
Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou
00253979

a
Diecézní charita Plzeň
se sídlem:
Hlavanova 359/16, 326 00, Plzeň - Východní Předměstí
jednající:
Ing. Jiří Lodr, ředitel
IČO:
49774034
(dále jen „partner“)
(dále jen také i „smluvní strany“)
na základě vzájemné dohody tuto

smlouvu o spolupráci
Článek I
Předmět a účel smlouvy
1.

Předmětem smlouvy je obecné stanovení podmínek realizace spolupráce smluvních stran při
provádění pracovně rehabilitačního programu „Zpět do práce“ (dále jen i „rehabilitační
program“) Střediskem sociální rehabilitace Cheb partnera (dále jen „Středisko SRCH“) pro
cílovou skupinu osob (klienti „Střediska SRCH“), kteří se v důsledku dlouhodobé
nezaměstnaností, nebo kteří se v důsledku dlouhodobé nezaměstnanosti ocitají v nepříznivé
sociální situaci, a jsou ohroženi sociálním vyloučením, popřípadě jsou sociálně vyloučení a
zároveň jsou tyto osoby doporučeny Úřadem práce Cheb pro rehabilitační program.
Rehabilitační program bude prováděn na vyčleněných pozemcích a v objektech města a za
podmínek uvedených v žádosti partnera, která je uvedená v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen
„příloha č. 1 této smlouvy“). Touto smlouvou se smluvní strany zavazují k vzájemné spolupráci
a součinnosti při realizaci výše uvedeného rehabilitačního programu v roce 2022 s jeho
ukončením k 31. 12. 2022.

2.

Účelem smlouvy je zajištění ze strany města bezúplatně dostatečného prostoru pro provádění
praktické části rehabilitačního programu Střediskem SRCH a ze strany partnera provádění na
poskytnutém prostoru ve vlastnictví města bezúplatně a na své riziko v příloze č. 1 této
smlouvy uvedené pracovní činnosti a úkony.
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Článek II
Práva a povinnosti smluvních stran
1.

Smluvní strany se zavazují zabezpečit vzájemnou spolupráci při provádění pracovně
rehabilitačního programu Střediskem SRCH partnera od účinnosti této smlouvy do 31. 12. 2022
následovně:
a) město zabezpečí:
 bezúplatné poskytování ploch v rozsahu a za podmínek uvedených v příloze č. 1 této
smlouvy,
 cestou určených referentů odboru správy majetku a odboru majetkoprávního MěÚ Cheb
(dále jen „určený referent města“), poskytování pomoci a součinnosti při výkonu praktických
činností a úkonů spojených s prováděním rehabilitačního programu,
b) partner zabezpečí:
 na poskytnutých plochách města provádění veškerých činností a úkonů řádně, na své riziko a
náklady tak, aby nedošlo ke škodám na majetku města a jiných osob s dodržením podmínek
stanovených při předání ploch odpovědným referentem města,
 před zahájením plnění pracovní činnosti projednaní s určeným referentem města všechny
okolnosti a podmínky pro praktický výkon své činnosti na vyčleněných plochách města,
 že při praktickém výkonu činností na plochách města bude respektovat požadavky,
připomínky a pokyny určených referentů města,
 neprodlené oznámení všech skutečností, které mohou mít vliv na změnu plnění sjednaného
postupu prací nebo vydaných pokynů městem,
 provádění všech činností dle platných technických předpisů, bezpečnostních předpisů
a jiných dalších platných norem vztahujících se k předmětu smlouvy a realizovaným
činnostem,
 že plnění pracovních činností a úkonů bude realizováno takovým způsobem a v takovou
dobu, aby docházelo k co možná nejmenšímu ovlivnění okolí (hluk, prach, znečištění,
ovlivnění dopravní situace apod.), za podmínek stanovených městem,
 že odpady vzniklé při jeho činnosti bude ukládat výhradně na plochy stanovené určeným
referentem města,
 v případě jeho odpovědnosti za vzniklé škody na zdraví, majetku města a případně jiných
osob sjednaní nápravy nebo finanční úhrady škody v plném rozsahu, a to zcela na své
náklady.

2.

Smluvní strany se dohodly, že za splnění předmětu, účelu a povinností smluvních stran
sjednaných touto smlouvou, je odpovědnou a kontaktní osobou na straně města vedoucí odboru
správy majetku MěÚ Cheb a na straně partnera pan Pavel Barták.
Článek III
Platební podmínky a doba trvání smlouvy

1.

2.

Tato smlouva se uzavírá jako bezúplatná, smluvní strany prohlašují, že na základě této smlouvy
nebudou vůči sobě uplatňovat žádná finanční plnění, mimo finanční plnění spojené s náhradou
případně způsobených škod a pojistných událostí.
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran s účinností od 1. 1. 2022 a sjednává
se na dobu určitou do 31. 12. 2022.
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Článek IV
Závěrečná ujednání
1.
2.

3.
4.
5.

Smlouva může být ukončena vzájemnou dohodou smluvních stran.
Změny, úpravy a doplňky této smlouvy jsou možné na základě odsouhlasení obou smluvních
stran pouze formou písemného, ve vzestupné řadě číslovaného dodatku, který potvrdí
oprávnění zástupci obou smluvních stran. K ústnímu ujednání se nepřihlíží.
Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzájemnou dohodou.
Smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích 1x pro každou ze smluvních stran.
Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou k právnímu jednání zcela způsobilé, že tato
smlouva je projevem jejich pravé, určité a svobodné vůle a že si tuto smlouvu podrobně
přečetly, zcela jednoznačně porozuměly jejímu obsahu, proti kterému nemají žádných výhrad,
uzavírají ji dobrovolně, nikoli v tísni, pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně
nevýhodných podmínek a takto ji podepisují.

Příloha:
č. 1 – Žádost ředitele Diecézní charity Plzeň o poskytnutí ploch na pozemcích a v objektech města
Chebu pro rok 2022
Právní doložka:
Rada města Cheb na své schůzi dne 2. 12. 2021 svým usnesením RM č. 617/20/2021 vyjádřila
souhlas s uzavřením a podmínkami této smlouvy o spolupráci.

V Chebu dne:

V Plzni dne:

.....................................................
Mgr. Antonín Jalovec
starosta města Chebu

.........................................................
Ing. Jiří Lodr
ředitel Diecézní charity Plzeň
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