SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
(dále jen „smlouva“)
níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli smlouvu
Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace
Zastoupený ředitelem: PhDr. David Malinkovič
Se sídlem: Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav
IČ 484 527 34
Č. účtu 7939651/0100, KB a. s. Břeclav
(dále jen poskytovatel)
a
Pan/í:
<<Jméno>> <<Příjmení>>
datum narození: <<Datum narození>>
trvale bytem:
<<Ulice trvalého bydliště>>, <<PSČ trvalého bydliště>>
<<Obec trvalého bydliště>>
(dále jen klient)
Zastoupený/á opatrovníkem (podpůrcem, zmocněncem, členem domácnosti,
zákonným zástupcem):
Datum narození:
Trvale bytem:
Zastoupený/á v souladu s § 91 odst. 6 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách ve znění platných předpisů Městským úřadem Břeclav, na základě
pověření ze dne 11. 4. 2013, panem Mgr. Zdeňkem Janíčkem.
v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a občanským
zákoníkem zák. č. 89/2012 Sb., a to ve stavu účinném ke dni podpisu této smlouvy
o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory podle § 49 cit. zákona.
I.
Rozsah a způsob poskytování sociální služby
1. Poskytovatel s klientem se dohodli na rozsahu poskytované sociální služby dle
požadavků tak, že poskytovatel klientovi zajistí tyto podtržené činnosti:
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ubytování
stravu
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
sociálně terapeutické činnosti
aktivizační činnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí
- zprostředkování lékařské péče
-

2. Klient může jednostranně požádat o rozšíření sjednaných služeb nad rámec
smlouvy do celkového možného zákonného rozsahu, což není důvodem ke změně
smlouvy formou písemného dodatku.
3. Zdravotní péče osobám, které ji potřebují, bude poskytována prostřednictvím
zdravotnického zařízení a prostřednictvím zaměstnanců poskytovatele, kteří mají
odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání (v případě
ošetřovatelské a rehabilitační péče).
4. K zajištění potřebných léků klient využije nabídku systému hromadného
zajišťování léků prostřednictvím poskytovatele a z tohoto důvodu souhlasí
s vložením zálohy na své osobní hotovostní depozita částku 1.000,- Kč, kterou
bude každý měsíc doplňovat do výše 1.000,- Kč.
4. K zajištění potřebných léků klient využije nabídku systému hromadného
zajišťování léků prostřednictvím poskytovatele a z tohoto důvodu souhlasí, aby
vyplacený zůstatek důchodu provedený 15. dne v měsíci byl snížený o skutečné
náklady za léky v daném měsíci a současně zanechává ke krytí nákladů na léky
hotovost na svém depozitním účtu ve výši 1 000,- Kč, kterou bude průběžně
doplňovat.
4. Klient nevyužije nabídku hromadného zajišťování léků poskytovatelem, léky i
ošetření lékařem si klient zajistí sám či prostřednictvím rodiny.
5. Ke změně rozsahu poskytované sociální služby může dojít:

- na základě požadavku klienta nebo zákonného zástupce
- z iniciativy ošetřujícího personálu při změně zdravotního stavu
6. Uzavření této smlouvy nebrání uzavření smlouvy o poskytování sociální
služby s jiným poskytovatelem sociálních služeb k zajištění potřeb klienta, které
není oprávněn a schopen zajistit poskytovatel.
II.
Ubytování
1. Klientovi se poskytuje ubytování ve dvoulůžkovém pokoji v domově pro
seniory. K pokoji náleží balkon, předsíň, umývací kout s WC, který je také určen
osobám z vedlejšího pokoje.
2. Poskytovatel zabezpečí úklid pokoje, který klient obývá a také zabezpečí praní,
žehlení osobního a ložního prádla včetně opravy prádla poškozeného a jeho
ukládání na své místo.
3. Poskytovatel je povinen udržovat prostory k ubytování a k užívání ve stavu
způsobilém pro řádné ubytování a užívání. Klient je povinen užívat tyto prostory
řádně, nepoškozovat majetek poskytovatele.
4. Poskytovatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů zajistit klientovi
ubytování na dobu nezbytně nutnou náhradním způsobem, tj. přestěhováním na
jiný pokoj. Přemístění z jiných, než závažných důvodů může být provedeno jen
se souhlasem klienta.
III.
Stravování
1. Klient si sjednává celodenní stravu, tři jídla hlavní a dvě vedlejší, (diabetická
strava zahrnuje tři vedlejší jídla).
2. Na přání klienta a doporučení ošetřujícího lékaře, může klient využívat stravu
diabetickou, redukční, bezmléčnou nebo jinak dietní, a to v závislosti na jeho
aktuálním zdravotním stavu a potřebách.
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IV.
Péče
1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat osobě, která je příjemcem příspěvku na
péči pomoc při zajištění úkonů péče o vlastní osobu a úkonů soběstačnosti či
základních životních potřeb v rozsahu poskytnutého příspěvku.
Rozsah a průběh poskytované péče je konkretizován v plánu péče, který se
průběžně přehodnocuje s ohledem na možnosti, schopnosti a potřeby klienta.
2. Klient si určuje náplň dne podle svého přání a podle svých potřeb, schopností
a dovedností. Je však povinen přitom respektovat vnitřní předpisy poskytovatele,
zejména pak denní režim daný domácím řádem.
3. Klient prohlašuje, že poskytovatele pravdivě informoval o své zdravotní a
sociální situaci a že požadované služby jsou v souladu s jeho potřebami.
V.
Výše úhrady
1. Úhrada za poskytovanou sociální službu se sjednává v souladu s příslušnými
ustanoveními zákona o sociálních službách ve znění prováděcích předpisů
následovně:
a) za ubytování ve výši <<Denní částka za bydlení>> Kč denně (zahrnuje
platbu za elektrickou energii, topení, teplou a studenou vodu, praní, žehlení
a drobné opravy osobního a ložního prádla, komunální odpad)
b) za stravování ve výši <<Denní částka za str. jednotku>> Kč denně.
Výše úhrady za ubytování a stravu činí denně <<Denní částka (bydlení +
strava)>> Kč.
Klient hradí sociální služby poskytované dle této smlouvy podle počtu
kalendářních dnů v jednotlivých měsících.

Úhrada v měsíci s 28 kalendářními dny činí XXX Kč.
Úhrada v měsíci s 29 kalendářními dny činí XXX Kč.
Úhrada v měsíci s 30 kalendářními dny činí XXX Kč.
Úhrada v měsíci s 31 kalendářními dny činí XXX Kč.
Dle doložených příjmů klientovi po zaplacení úhrady za ubytování a stravu
nezůstane (v kalendářním měsíci s 31 dny) za kalendářní měsíc částka ve výši
alespoň 15 % měsíčního příjmu, částky úhrady se proto snižují. Úhrada bude
stanovena následovně:
a) za ubytování <<Denní částka za str. jednotku>> Kč denně
b) za stravování ??? Kč denně v měsíci s 31 dny
Výše úhrady za ubytování a stravu činí měsíčně XXX Kč bez ohledu na počet
dnů v měsíci.
Výše úhrady za ubytování a stravu činí v měsíci s 31 dny XXX Kč.
2. V případě, že na základě této smlouvy zahájí poskytovatel poskytování
sjednané sociální služby v průběhu kalendářního měsíce, stanoví se klientovi
úhrada jako poměrná část z celkové úhrady stanovená podle počtu dnů, po které
byla sociální služba klientovi poskytována (stejně tak i poměrná část příspěvku
na péči).
Úhrada za bydlení a stravu v měsíci měsíc/rok činí ………. Kč.
Úhrada za péči v měsíci .............. činí ........ Kč.
3. Pokud by v některém kalendářním měsíci klient neměl žádný příjem, úhradu za
ubytování a stravu podle odst. l a, b tohoto článku za tento kalendářní měsíc
neplatí. Toto ustanovení se nevztahuje na případy, kdy se klient zadluží a není
tudíž schopen plnou úhradu zaplatit.
4. V případě, kdy se klientovi mění výplatní termín důchodu a v daném měsíci
obdrží z ČSSZ Praha pouze doplatek, je povinen zaplatit úhradu v plné výši.
5. Poskytovatel je povinen předložit klientovi služeb vyúčtování úhrady za
kalendářní měsíc, a to nejpozději do 15. pracovního dne v kalendářním měsíci,
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který následuje po kalendářním měsíci, za který poskytovatel vyúčtování
předkládá.
6. Klient je povinen zaplatit za poskytování péče za kalendářní měsíc částku ve
výši přiznaného příspěvku na péči, podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních
službách.
Příspěvek na péči v celé přiznané výši náleží poskytovateli ode dne, kdy vznikl
klientovi nárok na jeho výplatu a byly mu poskytovány sociální služby
poskytovatelem.
VI.
Splatnost a způsob úhrady za poskytované sociální služby
1. Úhrada stanovená dle čl. V. odst. 1 je splatná nejpozději do 25. dne
kalendářního měsíce, za který náleží.
2. Úhrada za sociální službu poskytovanou po část kalendářního měsíce,
stanovená ve výši poměrné části úhrady, je splatná nejpozději do 25. dne
kalendářního měsíce, za jehož část náleží.
3. Úhrada za poskytovanou sociální službu bude hrazena na účet poskytovatele
– číslo účtu je 7939651/0100 u KB Břeclav, variabilní symbol – rodné číslo
klienta. Jedná se o bezhotovostní platbu a považuje se za zaplacenou dnem
připsání na účet poskytovatele.
3. Úhrada za poskytovanou službu bude hrazena prostřednictvím výplaty
důchodu z ČSSZ na účet poskytovatele vždy k 15. dni v měsíci, za který náleží.
3. Úhrada za poskytovanou službu bude hrazena jiným způsobem nejpozději do
25. dne kalendářního měsíce, za který náleží.
4. V případě, že klientovi nebude poskytnuta strava (např. z důvodu pobytu ve
zdravotnickém zařízení nebo na dovolence a klient bude pobývat mimo zařízení
celou noc), je poskytovatel povinen vrátit poměrnou část úhrady, tj. náklady na
potraviny ve výši 78/81 Kč/den. Pokud neodebere pouze některé jídlo, budou
vráceny částky nákladů na potraviny za jednotlivá neodebraná jídla (viz čl. III.).
Toto ustanovení platí, pouze pokud klient hradí plnou úhradu.

5. V případě, že klientovi nebude poskytnuta péče (z důvodu pobytu na
dovolence) je poskytovatel povinen vrátit poměrnou část z celkové výše
přiznaného příspěvku na péči, tj. jednu deninu za každý celý den neodebrané
péče. Vrácené částky jsou vyplaceny nejpozději do 15. dne následujícího
kalendářního měsíce.
Toto ustanovení se netýká úhrady za ubytování a služby.
6. Část úhrady, kterou je poskytovatel povinen vrátit klientovi za pobyt mimo
zařízení v případě, že úhrada za příslušný měsíc již byla zaplacena, bude
vyúčtována při úhradě v následujícím kalendářním měsíci a bude vyplacena
klientovi k 15 dni.
VII.
Místo, čas a doba poskytované sociální služby
1. Sociální služba bude klientovi poskytována celoročně, v nepřetržitém provozu
dle technických a provozních možností poskytovatele.
2. Místem poskytování sociální služby je Domov seniorů, Břeclav, příspěvková
organizace, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav a další místa související
s poskytováním služby (např. společné výlety).
VIII.
Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro
poskytování sociálních služeb
1. Klient potvrzuje, že byl seznámen s podmínkami poskytování sociálních
služeb, domácím řádem poskytovatele, podmínkami úhrady sociálních služeb a
dalšími skutečnostmi, které mají vliv na poskytování sociálních služeb a pobyt
klienta v zařízení. Klient se zavazuje a je povinen tato pravidla dodržovat.
2. Poskytovatel i klient se zavazují vzájemně respektovat lidskou důstojnost a
základní lidská práva.
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IX.
Výpovědní důvody a výpovědní lhůty
1. Smluvní vztah založený touto smlouvou může zaniknout písemnou dohodou
obou smluvních stran s platností data uvedeného v dohodě.
2. Smluvní vztah založený touto smlouvou může zaniknout rovněž písemnou
výpovědí, a dále úmrtím klienta, zánikem poskytovatele nebo zrušením registrace
poskytovatele.
3. Klient může smlouvu vypovědět bez udání důvodu.
4. Poskytovatel může smlouvu vypovědět v těchto případech:
a) klient nedodržuje tuto smlouvu,
b) klient zvlášť hrubým způsobem porušuje vnitřní pravidla (zejména Domácí
řád) poskytovatele, se kterými byl řádně seznámen,
c) klient narušuje i po opětovném písemném upozornění soužití s dalšími
klienty sociální služby,
d) u klienta došlo ke změnám potřeb, které není poskytovatel schopen zajistit.
5. Výpovědní lhůta shodná pro poskytovatele i klienta je smluvními stranami
sjednána na dobu 30 dní a počíná běžet dnem následujícím po doručení písemné
výpovědi druhé smluvní straně.
X.
Doba platnosti smlouvy
Doba platnosti a účinnosti smlouvy je sjednána od okamžiku jejího podpisu
oběma smluvními stranami na dobu neurčitou.
Doba platnosti a účinnosti smlouvy je sjednána od okamžiku jejího podpisu všemi
smluvními stranami na dobu určitou, a to do X. X. XXXX.

XI.
Závěrečná ustanovení
1. Klient prohlašuje, že si smlouvu přečetl, jejímu obsahu rozumí a bezvýhradně
s ní souhlasí, což stvrzuje svým podpisem.
2. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží klient a jedno
poskytovatel.
2. Smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž jedno obdrží klient, jedno
poskytovatel a jedno MěÚ Břeclav (pověřený pracovník).
3. Tuto smlouvu lze měnit, není-li v ní uvedeno jinak, jen formou písemných,
číslovaných a datovaných dodatků.
V Břeclavi dne <<Datum>>

…………………………........
za poskytovatele
ředitel PhDr. David Malinkovič

…………………………………….
klient
<<Jméno>> <<Příjmení>>

………………………………
zastupující osoba/ pověřený pracovník MěÚ Břeclav
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