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       V Čelákovicích dne  3. 2 . 2015 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracovala 

 
……………………………………………… 

Ing. Miloš Choura, radní 

 
……………………………………………… 

vedoucí odboru SVaZ 

 
 
 
MATERIÁL Č. 7 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC  
Č. 3/2015 DNE 25. 2. 2015 
 
 

Smlouvy o poskytování pečovatelské služby s okolními obcemi a 

městysy na rok 2015 

 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
      
Pečovatelská služba Čelákovice pečuje i o klienty z okolních obcí. Každý rok je 
předkládána ke schválení RM Smlouva o poskytování pečovatelské služby na daný 
kalendářní rok pro okolní obce. V loňském roce byla uzavřena smlouva s obcí 
Vyšehořovice, městysem Nehvizdy, obcí Mochov, městysem Lázně Toušeň. 
V letošním roce projevila zájem o poskytování pečovatelské služby i obec Zeleneč. 
Po schválení Smluv o poskytování pečovatelské služby s okolními obcemi ZM budou 
tyto smlouvy následně projednány na jednání zastupitelstva obcí a městysů výše 
uvedených. Výkon pečovatelské služby se řídí zákonem č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., 
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
Přílohou Smlouvy o poskytování pečovatelské služby je stanovení sazby za 
poskytování pečovatelské služby na rok 2015, která se řídí mimo jiné i vyhláškou     
č. 328/2014 Sb. – sazba základní náhrady za používání silničních motorových 
vozidel a průměrná cena pohonných hmot. Dále je v příloze uveden průměrný 
předpokládaný počet klientů na rok 2015, výdaje na pečovatelskou službu dle 
schváleného rozpočtu na rok 2015, předpokládané příjmy na pečovatelskou službu 
na rok 2015. 
 

Zastupitelstvo města Čelákovic 



 
MĚSTO ČELÁKOVICE 

 

Stránka 2 z 3 
 

7.   

 
 
Smlouvy o poskytování pečovatelské služby doporučila ke schválení zastupitelstvu 
RM dne 27. 1. 2015. 
 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Odbor SVaZ doporučuje schválit usnesení č. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 
 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 § 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí  

 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
č. 3/2015/5.1 ze dne 27. ledna 2015  
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
Zastupitelstvo města  

 

7.1   schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu  

o poskytování pečovatelské služby č. 1/2015 mezi poskytovatelem městem 

Čelákovice a zájemcem obcí Vyšehořovice. 

 

7.2    schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu  

o poskytování pečovatelské služby č. 2/2015 mezi poskytovatelem městem 

Čelákovice a zájemcem městysem Nehvizdy. 

 

7.3   schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu  

o poskytování pečovatelské služby č. 3/2015 mezi poskytovatelem městem 

Čelákovice a zájemcem obcí Zeleneč. 
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7.4   schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu  

o poskytování pečovatelské služby č. 4/2015 mezi poskytovatelem městem 

Čelákovice a zájemcem obcí Mochov. 

 

7.5   schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu  

o poskytování pečovatelské služby č. 5/2015 mezi poskytovatelem městem 

Čelákovice a zájemcem městysem Lázně Toušeň. 

 

 

PŘÍLOHY 
 

1. Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. 1/2015 – obec Vyšehořovice 
2. Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. 2/2015 – městys Nehvizdy 
3. Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. 3/2015– obec Zeleneč 
4. Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. 4/2015 – obec Mochov 
5. Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. 5/2015– městys Lázně Toušeň 

 

 

Podkladový materiál revidoval Návrh smlouvy revidovala 

 
……………………………………………… 

Ing. Miloš Choura 

 
……………………………………………… 
            právník městského úřadu 

 
 
 

 

 
 


