Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, p.o.; 463 66 Jindřichovice pod Smrkem 238; IČ 71220046

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli
1. Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace
463 66 Jindřichovice pod Smrkem 238
IČ: 712 20 046, DIČ CZ71220046 (nejsme plátci DPH),
č.ú.: 78-6239340207/0100 vedený u Komerční banky Liberec, pracoviště Frýdlant,
zastoupená ředitelem Ing. Petrem Pávkem
(v textu této smlouvy dále jen „Poskytovatel“)
a
2. Oslovení
Příjmení Jméno, datum nar. XX.XX.XXXX
bydliště PSČ Obec, Ulice a/nebo ČP,
variabilní symbol pro platbu: XXXXXXXXX
(v textu této smlouvy dále jen „Uživatel“)
v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v aktuálním znění tuto smlouvu o
poskytnutí služby sociální péče (v textu této smlouvy dále jen „Smlouva“).
Platí dále zaškrtnutá SLUŽBA SOCIÁLNÍ PÉČE:

o DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (DZR) podle § 50 zákona o sociálních službách.
o DOMOV SENIORŮ (DS) podle § 50 zákona o sociálních službách.
I.
Rozsah poskytování sociální služby
1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat Uživateli v rámci zvolené služby
1.1. ubytování,
1.2. stravování,
1.3. úkony péče.
2. Uživateli mohou být Poskytovatelem poskytovány nebo sjednávány další fakultativní činnosti.
II.
Ubytování
1. Uživateli se poskytuje ubytování:
Vila Název pokoj číslo X ve X. patře, počet lůžek na pokoji X.
2. K pokoji náleží:
2.1. bezbariérové WC a bezbariérový sprchový kout.
3. Pokoj je vybaven následujícím zařízením: postel, noční stolek, křeslo, šatní skříň, nástavcem a
police nad postelí. Po dohodě s Poskytovatelem si může Uživatel pokoj vybavit také vlastním
nábytkem.
4. Mimo pokoj a prostory uvedené v předchozím odstavci může Uživatel způsobem obvyklým
užívat společně s ostatními Uživateli v domově také:
4.1. jídelnu,
4.2. společenskou místnost,
4.3. zahradu s altánem,
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4.4. společné kuchyňské kouty na patrech,
4.5. centrální koupelny.
5. V souladu s užíváním shora uvedených prostor může uživatel používat:
5.1. Standardní mikrovlnné trouby umístěné v tomtéž patře, v němž se nachází pokoj uvedený
v čl. II odstavec 1. Používání mikrovlnné trouby se řídí zvláštním předpisem, pokud je
vyžadován. Uživatel bere na vědomí, že mikrovlnnou troubu budou užívat také další
uživatelé využívající této doplňkové služby.
5.2. Ledničku s mrazničkou umístěnou ve společných prostorách jednotlivých vil. Jídlo musí být
čitelně označeno. Uživatel bere na vědomí, že ledničku s mrazničkou budou užívat také další
uživatelé využívající této doplňkové služby.
5.3. Televizor umístěný ve společenských místnostech jednotlivých vil. Uživatel bere na vědomí,
že televizor budou užívat také další uživatelé využívající této doplňkové služby.
6. Ubytování zahrnuje také topení, teplou a studenou vodu, elektrický proud, úklid, praní, žehlení,
drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení.
7. Poskytovatel je povinen udržovat prostory k ubytování a k užívání ve stavu způsobilém pro řádné
ubytování a užívání a zajistit nerušený výkon práv Uživatele spojených s užíváním těchto prostor.
8. Uživatel je povinen užívat prostory vyhrazené mu k ubytování a k užívání řádně. V prostorách
nesmí Uživatel bez souhlasu Poskytovatele provádět žádné změny.
III.
Stravování
1. Uživatel bude odebírat stravu od Poskytovatele.
2. Stravování bude probíhat na základě jídelního lístku, zveřejněného vždy nejméně tři dny
předem. Strava odpovídá věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování.
3. Uživatel má právo se rozhodnout neodebírat stravu vůbec, nebo jen některá jídla. Tato
skutečnost musí být mezi smluvními stranami dojednána formou písemného dodatku k této
Smlouvě.
IV.
Péče
1. Poskytovatel se zavazuje, v návaznosti na definici zákona o sociálních službách u poskytovaného
typu služby, zajistit Uživateli tyto základní činnosti:
1.1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
1.2. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
1.3. zprostředkovávání kontaktu se společenským prostředím.
1.4. sociálně terapeutické činnosti.
1.5. aktivizační činnosti.
1.6. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
V.
Fakultativní činnosti
1. Poskytovatel může, po předchozí dohodě, poskytnout Uživateli fakultativní činnosti nad rámec
základních činností uvedených v čl. II, III a IV.
VI.
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Osobní cíle Uživatele
1. Uživatel a Poskytovatel sjednali jako osobní cíl Uživatele navázání vzájemné spolupráce a důvěry
pro další poskytování sociální služby a plánování individuálního plánu pro Uživatele.
VII.
Místo a čas poskytování sociální služby
1. Služba sjednaná v úvodu této Smlouvy je Uživateli poskytována v zařízení provozovaném
Poskytovatelem v obci Jindřichovice pod Smrkem, Liberecký kraj.
2. Služba sjednaná v úvodu této Smlouvy se poskytuje 24 hodin denně, a to každý den po dobu
platnosti Smlouvy.
VIII.
Výše úhrady a způsob jejího placení
1. Plná výše úhrady za ubytování a stravování (dále jen „úhrada“) je v souladu s Ceníkem pobytové
služby, platným v den podpisu této Smlouvy oběma smluvními stranami, který tvoří
neoddělitelnou přílohu této Smlouvy.
2. Pokud by Uživateli po zaplacení úhrady podle odst. 1 tohoto článku za kalendářní měsíc
nezůstala částka ve výši alespoň 15 % jeho měsíčního příjmu, částky úhrady se sníží. V tomto
případě je Uživatel povinen doložit Poskytovateli při jednání o uzavření Smlouvy o poskytování
služby sociální péče a dále při každé změně příjmu, oznámení o změně ve výši příjmu a to
nejpozději do 10 pracovních dnů po posledním dni kalendářního měsíce, za který se platí úhrada.
3. Poskytovatel nevyžaduje po Uživateli doložení příjmu, pokud jeho příjem stačí na plnou úhradu.
4. Za ubytování, stravování a péči je Uživatel povinen Poskytovateli zaplatit měsíčně úhradu
rovnající se počtu dní v měsíci vynásobeném částkou ceny za 1 den pobytové služby, uvedené
v Ceníku pobytové služby.
5. Za péči je Uživatel povinen celkem zaplatit měsíčně částku ve výši přiznaného příspěvku na
péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.
6. Činnosti, sjednané jako fakultativní, se poskytují za úhradu nákladů těchto činností.
7. Poskytovatel je povinen předložit Uživateli vyúčtování úhrady za každý kalendářní měsíc, a to
nejpozději do 25. dne v kalendářním měsíci, který následuje po kalendářním měsíci, za nějž
Poskytovatel vyúčtování předkládá.
8. Uživatel se zavazuje a je povinen platit úhradu formou (platí dále zaškrtnutá forma):

o
o
o

bezhotovostního převodu na účet Poskytovatele, uvedený v záhlaví smlouvy,
přes hromadný seznam na účet Poskytovatele, uvedený v záhlaví smlouvy,
hotově do pokladny Poskytovatele.

9. Uživatel se zavazuje přistoupit na změnu výše úhrady, jestliže dojde k vydání nového Ceníku
pobytové služby. Ten se připojí jako neoddělitelný Dodatek ke Smlouvě. Důvodem změny výše
úhrady může být znatelná inflace nebo deflace cen (stravy, energií, odměňování apod.) změna
výše příspěvku na péči nebo jiných příjmů, změna schopností služeb vyplývajících z potřeb
Uživatele, změna obecně závazných právních předpisů upravujících úhrady za sociální služby, a
to do výše stanovené těmito předpisy.
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10. Zamlčel-li Uživatel skutečnou výši svého příjmu při jeho doložení nebo jiné skutečnosti
rozhodné pro stanovení výše úhrady, je povinen doplatit úhradu do částky stanovené podle
skutečné výše jeho příjmu.
11. Uživatel si sám ze svých finančních prostředků hradí ostatní nezbytné osobní náklady spojené s
pobytem v zařízení, které nejsou součástí úhrady. Jedná se především o:
3.1. doplatky léků a zdravotních potřeb či pomůcek,
3.1. platby za odebírané tiskoviny,
3.1. vlastní hygienické potřeby (toaletní papír, šampón, holící potřeby, kosmetika atd.),
3.1. pomůcky pro inkontinenci (pleny, podložky, kalhotky atd.) nad limit hrazený zdravotní
pojišťovnou Uživatele.
12. Přeplatky nebo nedoplatky na úhradách za služby poskytované Poskytovatelem.
13. Poskytovatel je povinen vyúčtovat Uživateli nejpozději do konce kalendářního měsíce
následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém přeplatek nebo nedoplatek vznikl. Poskytovatel
je povinen přeplatek vyplatit Uživateli a Uživatel je povinen uhradit nedoplatek Poskytovateli
nejpozději v kalendářním měsíci, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém přeplatek
nebo nedoplatek vznikl.
IX.
Ujednání o dodržování Domácího řádu
1. Uživatel prohlašuje, že byl seznámen s Domácím řádem Poskytovatele.
2. Uživatel prohlašuje, že mu byl Domácí řád předán v písemné podobě, že ho přečetl a že jeho
obsahu plně porozuměl, a že se zavazuje Domácí řád dodržovat.
X.
Výpovědní důvody a výpovědní lhůty
1. Uživatel může Smlouvu vypovědět bez udání důvodu.
2. Výpovědní lhůta pro výpověď Uživatelem činí 30 dní.
3. Poskytovatel může Smlouvu vypovědět pouze z následujících důvodů. Jestliže:
3.1. Uživatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z této Smlouvy.
3.2. u Uživatele došlo ke změnám potřeb, které není Poskytovatel schopen zajistit.
3.3. Uživatel již službu Poskytovatele nepotřebuje (zlepšil se).
4. Za hrubé porušení Smlouvy se považuje zejména:
4.1. zamlčení výše příjmu nebo jeho změn, pokud byla úhrada za ubytování a stravu stanovena
podle Smlouvy, nebo pokud Uživatel úhradu za ubytování a stravu neplatí.
4.2. nezaplacení úhrady, byl-li Uživatel povinen ji platit podle čl. VIII. této Smlouvy.
5. Výpovědní lhůta pro výpověď danou Poskytovatelem z důvodů uvedených v odst. 3 tohoto
článku činí 30 dní a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po
kalendářním měsíci, v němž byla tato výpověď Uživateli doručena.
XI.
Doba platnosti smlouvy
1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti od XX.XX.XXXX a je
uzavírána na dobu neurčitou.
2. Uživatel nemůže práva z této Smlouvy postoupit na jinou osobu.
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XII.
Ostatní ujednání
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 ve formě číslovaných Dodatků ke
smlouvě.
3. Je-li Uživatel nesvéprávný (osoba s omezenou právní způsobilostí), je součástí této Smlouvy
pravomocné usnesení příslušného soudu o stanovení nesvéprávnosti k právním úkonům a listina
opatrovníka.
4. Je-li některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nemá to vliv na platnost Smlouvy jako celku.
Poskytovatel zajistí změnu neplatného ustanovení tak, aby nové ustanovení bylo platné a
odpovídalo duchu ustanovení původního.
5. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a že Smlouvu
neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
6. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem úplně
a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
V Jindřichovicích pod Smrkem, dne XX.XX.XXXX

podpis Poskytovatele

podpis Uživatele

5

