Domov Kytín, poskytovatel sociálních služeb

Smlouva o poskytnutí terénní pečovatelské služby
č. ……69344035/2018/soc
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli
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“
1

a
jméno a příjmení:
trvalé bydliště:
datum narození:
v textu této smlouvy dále jen „uživatel“
2

v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v plném znění pozdějších předpisů,
tuto
smlouvu o poskytnutí terénní pečovatelské služby podle § 40 cit. zákona
v textu této smlouvy dále jen „smlouva“
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Čl. I
Rozsah poskytování sociální služby a výše její úhrady
Poskytovatel je povinen poskytovat uživateli níže uvedené úkony ze základních činností
pečovatelské služby za úhradu podle platného sazebníku úhrad pečovatelské služby
Domov Kytín poskytovatel sociálních služeb: ………
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Uživateli mohou být, souběžně s touto službou, poskytovány další fakultativní činnosti dle
platného ceníku poskytovatele: ……….
Čl. II
Místo a čas poskytování sociální služby
Pečovatelská služba bude poskytována v domácnosti uživatele v těchto termínech:
1.1 dovážka oběda v pracovní dny – v době od 11:00 do 13:00 hodin
1.2 ostatní úkony v pracovní dny - v době od 7:00 do 15:00 hodin
V případě neodhlášení služby 1 den předem, je povinen uživatel službu uhradit, jakoby
proběhla.
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Čl. III
Způsob hrazení úhrady za sociální službu
Uživatel je povinen zaplatit úhradu za poskytnuté služby ve výši rovnající se součtu částek
za jednotlivé úkony v účtovaném měsíci a to zpětně jednou za kalendářní měsíc.
DOMOV KYTÍN, poskytovatel sociálních služeb, Kytín 2, 252 10 Mníšek pod Brdy
Bankovní spojení: ČS a.s., Č.ú.: 0385067379/0800
IČO: 69344035, e-mail:ddkytin@ddkytin.cz , tel.: 311 363 901 - 6

Domov Kytín, poskytovatel sociálních služeb
2 Poskytovatel je povinen předložit uživateli vyúčtování za skutečně poskytnuté úkony za
kalendářní měsíc podle článku I, a to nejpozději do 5. dne následujícího měsíce po měsíci,
za které je vyúčtování předkládáno.
3 Uživatel se zavazuje a je povinen platit úhradu v hotovosti prostřednictvím pracovníků
Domova Kytín nebo osobně účetní Domova Kytín, kdy poskytovatel předložil uživateli
měsíční vyúčtování čerpaných služeb. Po dohodě s poskytovatelem je možno platit úhradu
i bankovním převodem.
4
V případě, že se poskytovateli nepodařilo předložit uživateli měsíční vyúčtování podle
odst. 2. tohoto článku, je uživatel povinen zjistit si sám výši úhrady za poskytované služby
v kanceláři účetní Domova Kytín a zajistit její zaplacení nejpozději do 10. dne
kalendářního měsíce, následujícího po měsíci, v němž byly služby poskytnuty.
Čl. IV
Ujednání o dodržování vnitřního předpisu stanoveného poskytovatelem pro poskytování
sociální služby
Uživatel prohlašuje, že byl seznámen s vnitřním předpisem pro poskytování pečovatelské služby.
Uživatel prohlašuje, že vnitřní předpis mu byl předán v písemné podobě, seznámil se s ním a
jemuž plně porozuměl. Uživatel se zavazuje a je povinen tato pravidla dodržovat.
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Čl. V
Výpovědní důvody a výpovědní lhůty
Uživatel může smlouvu vypovědět bez udání důvodu s okamžitou platností ústní nebo
písemnou formou.
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 za poskytnutí sociální
služby za dobu delší než 30 dnů,
2.2 jestliže uživatel nespolupracuje s pracovníky vykonávající nasmlouvané úkony nebo
jestliže se uživatel chová k pracovníkům způsobem, jehož záměr nebo důsledek vede
ke snížení důstojnosti fyzické osoby nebo k vytváření nepřátelského, ponižujícího
nebo zneklidňujícího prostředí,
2.3 jestliže uživatel nesouhlasí se změnou sazebníku úhrad pečovatelské služby, se kterým
byl poskytovatelem prokazatelně seznámen s minimálně měsíčním předstihem před
nabytím jeho účinnosti.
2.4 V případech uvedených v odst. 2.1, 2.2, a 2.3 tohoto článku je uživatel vyrozuměn
ústně a je dohodnuta výpovědní lhůta.
Smlouva dále zaniká z důvodu:
3.1 jestliže uživatel nevyužil poskytnutí žádného z úkonů po dobu delší než 1 rok,
3.2 úmrtím uživatele,
3.3 odchodem uživatele do pobytového nebo jiného zařízení.
Čl. VI
Doba platnosti smlouvy
Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
Smlouva nabývá účinnosti dnem: ……..2018
Smlouva je sjednána na dobu neurčitou. Uživatel nemůže práva z této smlouvy postoupit
na jiného.
DOMOV KYTÍN, poskytovatel sociálních služeb, Kytín 2, 252 10 Mníšek pod Brdy
Bankovní spojení: ČS a.s., Č.ú.: 0385067379/0800
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Domov Kytín, poskytovatel sociálních služeb
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Čl. VII
Závěrečná ustanovení
Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu. Každá smluvní strana
obdrží jedno vyhotovení.
Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně formou dodatku.
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.
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 je přiložena tato samostatná příloha:
7.1 Příloha č. 1 - Vnitřní předpis

V Kytíně dne ……….

…………………………………
Ing. Petr Kordule
ředitel Domova Kytín

…………………………………
podpis uživatele
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