Domov Kytín, poskytovatel sociálních služeb

Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby
č. …69344035/2022/soc
níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely
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Domov Kytín, poskytovatel sociálních služeb
Kytín 2
252 10 Mníšek pod Brdy
IČO : 69344035
zastoupený: Ing. Petrem Kordulem, ředitelem
v textu této smlouvy dále jen „poskytovatel“
a

2

Jméno a příjmení:
Trvalé bydliště:
Datum narození:
v textu této smlouvy dále jen „uživatel“

v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v plném znění pozdějších
předpisů, tuto
smlouvu o poskytnutí odlehčovací služby podle § 44 cit. zákona od …… do …….
v textu této smlouvy dále jen „smlouva“
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Čl. I
Rozsah poskytování sociální služby
Poskytovatel se zavazuje poskytovat uživateli v odlehčovací službě:
1.1 ubytování,
1.2 stravování,
1.3 úkony péče.

2

Uživateli mohou být, souběžně s touto službou poskytovány další fakultativní činnosti
dle platného ceníku poskytovatele.
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Čl. II
Ubytování
Uživateli se poskytuje ubytování ve dvoulůžkovém pokoji č. …… budova A.
Cena za ubytování a služby činní …….. Kč denně.

Výše úhrady je stanovena ve vnitřní směrnici č. 1/2013 ceny úhrad za poskytování
odlehčovací služby.
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K pokoji náleží:
3.1 předsíň (vyjma pokoje B214 a oddělení s vyšší mírou podpory),
3.2 bezbariérové WC, sprchový kout a umyvadlo,
3.3 kuchyňka (pouze v pokoji A101).

4

Pokoj je vybaven následujícím zařízením:
stůl, židle, lednička, botník, lůžko, noční stolek, skříň, polička.
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Mimo pokoj a prostory uvedené v předchozích odstavcích může uživatel způsobem
obvyklým užívat společně s ostatními uživateli v Domově Kytín také:
5.1 jídelnu v přízemí, čajové kuchyňky v budově A a budově B,
5.2 společenskou místnost,
5.3 kuřárnu,
5.4 knihovnu a internet v budově A,
5.5 dílnu v budově A,
5.6. rehabilitační prostory v budově A,
5.7 možnost využití holiče a kadeřníka v areálu zařízení.
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Ubytování zahrnuje také topení, teplou a studenou vodu, elektrický proud, úklid,
praní, drobné opravy ložního a osobního prádla.
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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.
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Uživatel je povinen užívat prostory vyhrazené k ubytování a k užívání řádným
způsobem. V prostorách nesmí uživatel bez souhlasu poskytovatele provádět žádné
změny. Škody vzniklé svévolným poškozením majetku poskytovatele budou hrazeny
uživatelem z vlastních prostředků.
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Čl. III
Stravování
Uživatel má právo požádat poskytovatele o poskytnutí stravy.
Stravování probíhá na základě a podle pravidel předem zveřejněného jídelního lístku.
2.1 Domov Kytín zajišťuje pět jídel (snídaně, přesnídávka, oběd, svačina a večeře)
a tři druhy diet – racionální, šetřící, diabetickou.
2.2 Diety určuje lékař dle zdravotního stavu uživatele. Podle ordinace lékaře lze
zajistit individuální dietní režim.
2.3 Strava se připravuje v kuchyni Domova Kytín, uživatelé se stravují ve
společných jídelnách. Pokud to zdravotní stav nedovoluje, je strava podávána na
pokojích.
2.4 Přihlašování a odhlašování stravy se provádí podle směrnice č. 27. Uživatel
požaduje stravu racionální/diabetickou/šetřící: celková cena za stravu 205,- Kč
se skládá hodnota potravin 113,- Kč a provozní náklady 92,- Kč
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Čl. IV
Péče
Poskytovatel se zavazuje a je povinen poskytovat za úhradu uvedenou v čl. VI. odstavci 2.
uživateli tyto základní činnosti: Varianta ……..
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Čl. V
Místo a čas poskytování sociální služby
Službu sjednanou v čl. I smlouvy poskytuje Domov Kytín, poskytovatel sociálních
služeb, Kytín 2, 252 10 Mníšek pod Brdy
Služba sjednaná v čl. I smlouvy se poskytuje 24 hodin denně a to každý den po dobu
platnosti smlouvy.
Čl. VI
Výše úhrady a způsob jejího placení
Uživatel je povinen zaplatit úhradu skládající se za ubytování v částce 250,- Kč/den,
úhradu za stravu v částce 205,- Kč/den a Variantu ……….,- Kč/den. Celková částka
činní …… ,- Kč za den.
Výše úhrady jsou uvedeny ve vnitřní směrnici č. 1/2013 ceny úhrad za odlehčovací
službu. Úkony péče se poskytují za úhradu ve výši Varianta A 200,- Kč/den, Varianta
B 350,- Kč/den, Varianta C 450,- Kč/den, Varianta D 580,- Kč/den. Vyúčtování
předkládá sociální pracovnice.
Poskytovatel je povinen předložit uživateli vyúčtování úhrady podle článku VI v den
ukončení odlehčovací služby v případě, že poskytování služby netrvalo déle než jeden
měsíc nebo v poslední den kalendářního měsíce v případě, že poskytování služby trvá
déle než jeden kalendářní měsíc.
Uživatel se zavazuje a je povinen zaplatit úhrady za veškeré služby v den ukončení
odlehčovací služby v případě, že poskytování služby netrvalo déle než jeden měsíc
nebo v poslední den kalendářního měsíce.
Uživatel je povinen zaplatit úhrady za veškeré služby v hotovosti v pokladně
poskytovatele.

Čl. VII
Ujednání o dodržování pravidel stanoveného poskytovatelem pro poskytování sociálních
služeb
Uživatel prohlašuje, že byl seznámen s domácím průvodcem a s vnitřním předpisem Domova
Kytín, v němž se poskytuje sociální služba podle této smlouvy. Uživatel prohlašuje, že
domácí průvodce a vnitřní předpis byl předán v písemné podobě, tato pravidla si přečetl a
plně jim porozumí. Klient se zavazuje a je povinen tyto pravidla dodržovat.
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Čl. VIII
Výpovědní důvody a výpovědní lhůty
Uživatel může smlouvu vypovědět bez udání důvodu.
Poskytovatel může smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů:
2.1 jestliže uživatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze smlouvy. Za hrubé
porušení smlouvy se považuje zejména: nezaplacení úhrady, byl-li uživatel
povinen platit úhradu podle čl. VI smlouvy.
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2.2 jestliže uživatel i po opětovném napomenutí hrubě poruší povinnosti, které mu
vyplývají z příloh smlouvy č. 1 domácího průvodce a č. 2 vnitřního předpisu
Domova Kytín.
Čl. IX
Doba platnosti smlouvy
Doba platnosti a účinnosti smlouvy je sjednána od okamžiku jejího podpisu oběma smluvními
stranami na sjednanou dobu určitou, nejdéle však na 2 měsíce. Uživatel nemůže práva z této
smlouvy postoupit třetí osobě.
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Čl. X.
Ostatní ujednání
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní
strana obdrží jedno vyhotovení.
Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně.
Smluvní strany prohlašují, že smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a že
smlouvu neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím
obsahem úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
Změny, které vzniknou během pobytu uživatele Domově Kytín oproti uzavřené
smlouvě, budou řešeny dodatky ke smlouvě.
Uživatel svým podpisem z podstaty věci souhlasí, aby Domov Kytín zjišťoval,
zpracovával, shromažďoval a uchovával osobní údaje obsažené ve smlouvě po dobu
poskytování služby ze smlouvy vyplývající, a to až do doby její archivace a skartace.
Ochrana práv uživatelů se řídí dle obecně závazných norem a pravidel občanského
soužití, platných zákonů ČR, zejména Listiny základních práv a svobod a etického
kodexu Domova Kytín.
Ochrana osobních údajů se řídí dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a
volném pohybu těchto údajů, v platném znění.
K této smlouvě jsou přiloženy tyto samostatné přílohy:
8.1
Příloha č. 1 - Domácí průvodce
8.2
Příloha č. 2 - Ceník fakultativních činností.

V Kytíně dne: …….

Ing. Petr Kordule
ředitel Domova Kytín
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