* text vyznačený červeně se dojednává individuálně při uzavírání smlouvy

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v
Domově pro seniory Klimkovice
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli
1) Paní ………………………., nar. ……………., bydliště ……………………………….,
r.č. ……………………………, v textu této smlouvy dále jen uživatel(ka)
a
2) Domov pro seniory Klimkovice, v textu této smlouvy dále jen poskytovatel
v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, tuto

smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory
podle § 49 cit. zák.
( v textu této smlouvy dále jen „Smlouva“ )
I.
Rozsah poskytované sociální služby
(1) Poskytovatel se zavazuje poskytnout uživatelce v domově pro seniory
a) ubytování
b) stravování
c) úkony péče
d) podpora při naplňování individuálního plánu
(2) Uživatel(i)ce mohou být poskytovány jako fakultativní další činnosti.
II.
Ubytování
(1) Uživatelce se poskytuje ubytování v (1, 2, nebo třílůžkovém ) pokoji.
(2) K pokoji náleží:
WC, sprchový kout
WC, sprchový kout, které je určeno také pro osoby z vedlejšího pokoje.

(3) Mimo pokoj a prostory uvedené v předchozím odstavci může uživatelka způsobem
obvyklým užívat společně s ostatními osobami v domě také:
a) jídelnu
b) společenskou místnost
c) zahradu
(4) Ubytování zahrnuje také topení, teplou vodu, elektrický proud, úklid, praní, drobné opravy
ložního a osobního prádla a ošacení a žehlení.
5) Poskytovatel je povinen udržovat prostory k ubytování a k užívání ve stavu způsobilém pro
řádné ubytování a užívání a zajistit nerušený výkon práv uživatelky spojených s užíváním
těchto prostor.
(6) Uživatelka je povinna užívat prostory vyhrazené jí k ubytování a k užívání řádně,
v prostorách nesmí Uživatelka bez souhlasu Poskytovatele provádět žádné změny.
III.
Stravování
(1) Uživatelka má právo požádat Poskytovatele o poskytnutí stravy.
(2) Stravování probíhá na základě předem zveřejněného jídelního lístku a podle vnitřních
pravidel domova pro seniory.
IV.
Péče
(1) Poskytovatel se zavazuje a je povinen poskytovat Uživatelce, která je příjemcem
příspěvku na péči, tyto základní činnosti:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
d) sociálně terapeutické činnosti
e) aktivizační činnosti
f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

V.
Fakultativní činnosti
Poskytovatel se zavazuje a je povinen poskytnout Uživatelce následující fakultativní činnosti
nad rámec základních činností uvedených v čl. II, III, a IV:
a) duchovní služba
b) kadeřnictví
c) pedikúra
VI.

Místo a čas poskytování sociální služby
(1) Služba sjednaná v čl. I. Smlouvy se poskytuje v domově pro seniory provozovaném
Poskytovatelem v Klimkovicích,ul. Jarmily Glazarové, č.p. 245, 742 83
(2) Služba sjednána v čl. I. Smlouvy se poskytuje 24 hodin denně, a to každý den po dobu
platnosti Smlouvy.
VII.
Výše úhrady a způsob jejího placení
(1)
Uživatelka je povinna zaplatit za ubytování 4500,- (4800,-) Kč/měsíc a stravné 2550,(1500,-)Kč/měsíc V částce stravného je zahrnuto celodenní stravné v rozsahu 3 hlavních jídel
a svačiny.( pouze obědy)
(2) Pokud by Uživatelce po zaplacení úhrady za ubytování a stravu podle odst. 1 tohoto
článku za kalendářní měsíc nezůstala částka ve výši alespoň 15 % jejího měsíčního příjmu,
(§ 71 ods.3 zákona 108/2006 o sociálních službách zavazuje se k spoluúčasti na úhradě
formou doplatku pan ……………. bytem……………………….Měsíční výše doplatku činí
…………..Kč a bude placena převodem na účet poskytovatele č 19-1770771359/0800. částky
úhrady se sníží.
(3) Uživatelka je povinna zaplatit za poskytování péče za kalendářní měsíc částku ve výši
přiznaného příspěvku na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Poskytovatel se zavazuje poskytnout uživateli v případě, že není příjemcem příspěvku na péči, za
úhradu ve výši Kč 2.000,- měsíčně činnosti ….(vyjmenovat podle zákona), na kterých se účastníci
dohodli
V případě přiznání PNP…

(4) Činnosti sjednané v článku V. jako fakultativní činnosti se poskytují za úhradu nákladů
těchto činností podle vnitřních pravidel domova pro seniory.
(5) Uživatelka se zavazuje a je povinna platit úhrady za veškeré služby zpětně, a to do
patnáctého dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářních měsících, za který má být
úhrada zaplacena.
(6) Uživatelka se zavazuje a je povinna platit úhradu podle tohoto článku převodem na účet
Poskytovatele. Číslo účtu 19 – 1770771359 / 0800, nebo v hotovosti v pokladně domova pro
seniory.
(7) Uživatelka je povinna doložit Poskytovateli výši svého příjmu ve smyslu § 7 zákona č.
110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu. Výši příjmu je Uživatelka povinna doložit
při nástupu do domova pro seniory a dále při každé změně příjmu. Oznámení o změně ve výši
příjmu musí Poskytovatel obdržet nejpozději do 15 pracovních dnů po posledním dni
kalendářního měsíce, za který se platí úhrada.
(8) Přeplatky na úhradách za služby poskytované Poskytovatelem podle této Smlouvy je
Poskytovatel povinen vyúčtovat a písemné vyúčtování Uživatelce předat nejpozději do konce
kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za nějž přeplatek vznikl.
Poskytovatel je povinen přeplatek vyplatit Uživatelce nejpozději ve lhůtě, v jaké je povinen
předat vyúčtování tohoto přeplatku.

(9) Za každý celý den , tj. od 0.00 do 24.00 hod pobytu uživatele mimo domov je mu vrácena
poměrná část příspěvku na péči a to v rozsahu maximálně 60 dní v roce.
(10) Za včas odhlášené stravné, tj. nejpozději pracovní den předem do 9:00 hod, se vrací
částka stravného v plné výši.
(11) Zamlčela-li Uživatelka skutečnou výši svého příjmu při jeho doložení podle odst. 9
tohoto článku, je povinna doplatit úhradu do částky stanovené podle skutečné výše jejího
příjmu.
VIII.
Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených Poskytovatelem pro
poskytování sociálních služeb
Uživatelka prohlašuje, že byla seznámena s vnitřními pravidly domova pro seniory, v němž se
poskytuje sociální služba podle této Smlouvy. Uživatelka prohlašuje, že vnitřní pravidla jí
byla předána v písemné podobě, že tato pravidla přečetla a že jim plně porozuměla.
Uživatelka se zavazuje a je povinna tato pravidla dodržovat.

IX.
Doba platnosti Smlouvy
(1) Smlouva nabývá platnosti a účinnost okamžikem jejího podpisu oběma smluvními
stranami.
(2) Doba platnosti a účinnosti smlouvy je sjednána od okamžiku jejího podpisu oběma
smluvními stranami. Uživatelka nemůže práva z této Smlouvy postoupit na jiného.
X.
(1) Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu. Každá smluvní strana
obdrží jedno vyhotovení.
(2) Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně.
(3) Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a že
Smlouvu neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
(4) Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem
úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
V Klimkovicích dne
……………………………………………………………..……………………….....................
ředitelka Marie Zetková

