O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A
Domov pokojného stáří Libošovice
Libošovice 39, 507 44

DPS

Tel./ fax: 493 571 156, e-mail: dps@sobotkacharita.cz, www.sobotkacharita.cz

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE – Domov pro seniory
(v textu této smlouvy dále jen „Smlouva“)
I.

Smluvní strany

1) Oblastní charita Sobotka
Domov pokojného stáří Libošovice
v textu této smlouvy dále jen „DPS Libošovice“
507 44 Libošovice č. 39
zastoupená paní Bc. Denisa Samková, DiS.– ředitelkou OCH
v textu této smlouvy dále jen „Poskytovatel“
IČO služby: 5894253
č. ú.: 10006-217141541/0100
tel. 493 571 156, www.sobotkacharita.cz
2) Paní/pan……………………………………………………………...…..
datum narození…………………… rodné číslo…………………………
bydliště …………………………………………………………………..
v textu této smlouvy dále jen „ Uživatel“
II.
Úvodní ustanovení
Účelem smlouvy je stanovení podmínek, za kterých bude DPS Libošovice uživateli
poskytovat sociální službu v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
v platném znění, s vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona o sociálních službách v platném znění a navazujícími obecně závaznými právními
předpisy.
III. Druh sociální služby
Předmětem této smlouvy je poskytnutí pobytové sociální služby domovy pro seniory
podle § 49 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Rozsah poskytování sociální
služby je upřesněn dále v této smlouvě.
IV. Místo a čas poskytování sociální služby
1) Služba sjednaná v čl. III. Smlouvy se poskytuje v Domově pokojného stáří
v Libošovicích č. p. 39 a 105 provozovaném Oblastní charitou Sobotka.
2) Služba sjednaná v čl. III. Smlouvy se poskytuje 24 hodin denně, a to každý den po
dobu platnosti Smlouvy.
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V.
Rozsah sociální služby
1) Poskytovatel se zavazuje poskytovat Uživateli v DPS Libošovice ubytování,
stravování a úkony péče, které jsou blíže specifikovány v následujících článcích.
2) Poskytovatel se zavazuje, že bude Uživateli poskytovat sjednané sociální služby
v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, platnými obecně závaznými
právními předpisy a platnými předpisy DPS Libošovice.
VI.

Ubytování

1) Uživateli se poskytuje ubytování:
a) v 1 lůžkovém pokoji bez sociálního zařízení
b) ve 2 lůžkovém pokoji se sociálním zařízením
c) ve 2 lůžkovém pokoji bez sociálního zařízení
2) Ubytování zahrnuje také topení, teplou a studenou vodu, elektrický proud, úklid,
praní a žehlení, drobné opravy ložního a osobního prádla.
3) Pokoj je vybaven základním zařízením: lůžko, noční stolek, židle, stůl, šatní skříň. Po
dohodě s Poskytovatelem a dle možnosti si může Uživatel pokoj vybavit také vlastními
doplňky.
4) 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.
5) Uživatel je povinný užívat prostory vyhrazené mu k ubytování a k užívání řádně;
v prostorách nesmí Uživatel bez souhlasu Poskytovatele provádět žádné zásadní změny.
6) Mimo pokoj uvedený v bodě (1), může Uživatel obvyklým způsobem užívat společné
prostory: a) jídelnu b) zahradu c) kapli d) chodby e) terasu v 1. patře staré budovy.
7) Uživatel odpovídá za bezpečný provoz televizoru i ostatních elektrospotřebičů a je
povinen uhradit případné škody způsobené provozem těchto přístrojů.
8) Poskytovatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech a po předchozím
projednání s ošetřujícím lékařem, vrchní sestrou a Uživatelem přestěhovat Uživatele na
jiný pokoj v rámci zařízení. Za odůvodněný případ je považován nepřekonatelný rozpor
se spolubydlícím, doložená změna zdravotního stavu Uživatele a podobně.
9) Uživatel má právo požádat o přemístění na jiný pokoj, pokud je takové přestěhování
v souladu s provozními možnostmi Poskytovatele.
VII. Stravování
1) Uživatel odebírá celodenní stravu od Poskytovatele, v souladu s čl. 8 domácího řádu,
tj. snídaně, přesnídávka, teplý oběd, svačina, teplá večeře (2x týdně) a u diabetiků druhá
večeře.
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2) Sortiment jídel je uveden na jídelním lístku, který obdrží Uživatel (při pohybových
problémech) a dále vyvěšen na veřejných místech v DPS Libošovice.
3) V případě nutnosti zajistí Poskytovatel stravování dle lékařského doporučení a
přiměřené zdravotnímu stavu (např. dietní a nutriční strava).
4) Platba za stravování se skládá z nákladů za stravovací jednotku a režijních nákladů.
5) Uživatel má právo na mechanicky upravenou stravu (mletá, mixovaná strava).
VIII. Rozsah základních činností
1) Při poskytování sociální služby domovy pro seniory zajišťuje DPS Libošovice základní
činnosti v rozsahu těchto úkonů:
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.
Úhrada za péči pro Uživatele, kteří pobírají příspěvek na péči, je stanovena výší přiznaného
příspěvku.
2) Uvedené úkony jsou uživateli poskytovány dle jeho aktuálních potřeb a zdravotního
stavu. Úkony, které si je uživatel schopen zajistit sám, zaměstnanci DPS Libošovice
neposkytují. Bližší vymezení bude stanoveno v individuálním plánu Uživatele, který bude
zpracován do 1 měsíce ode dne uzavření smlouvy.
3) Uživatel je povinen při poskytování péče spolupracovat se zaměstnanci DPS Libošovice
v rámci svých možností a schopností.
IX. Individuální plánování
1) Cílem individuálního plánování je přizpůsobit sociální službu požadavkům,
možnostem a potřebám Uživatele.
2) Individuální plán sjednává s uživatelem prvotně sociální pracovník (od podání žádosti
do 1 měsíce po nástupu do DPS Libošovice). Následně si uživatel vybere svého
klíčového pracovníka.
3) Poskytovatel zajistí s ohledem na uživatelovy schopnosti a možnosti tyto osobní cíle,
očekávání a požadavky:

………………………………………………………………………….……
.…..…………………………………………………………………..……..
X.
Výše úhrady a způsob jejího placení
1) Úhrada za ubytování:
a) v 1 lůžkovém pokoji bez sociálního zařízení v ceně 210,- Kč/den
b) ve 2 lůžkovém pokoji se sociálním zařízením v ceně 205,-Kč/den
c) ve 2 lůžkovém pokoji bez sociálního zařízení v ceně 200,-Kč/den
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2) Úhrada za stravování činí 165,- Kč/den (normální strava)
170,- Kč/den (diabetická strava)
Úhrada za měsíc: (vždy 30 dnů)
Ubytování
Stravování
Celkem

…… Kč
…….Kč
Kč

3) Pokud by Uživateli po zaplacení úhrady za ubytování a stravu podle odstavce 1) a 2)
tohoto článku nezůstala za kalendářní měsíc částka ve výši alespoň 15 % měsíčního příjmu,
celková částka úhrady se sníží a obě strany se dohodnou o úhradě doplatku jiným vhodným
způsobem.
4) V případě, že Uživatel nemá finanční prostředky na plnou úhradu požadovanou od
Poskytovatele služeb, musí Uživatel dokladovat své měsíční příjmy a to nejpozději při
podpisu smlouvy v den nástupu do DPS. V případě změny příjmu v době pobytu v DPS,
musí tento Uživatel nahlásit změnu poskytovateli do 5 pracovních dnů po posledním
kalendářním dnu měsíce, ve kterém změna vznikla.
5) Uživatel se zavazuje zaplatit za poskytování péče za kalendářní měsíc částku ve výši
přiznaného příspěvku na péči podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.
6) Vyúčtování úhrady podle odstavců 1 až 6 tohoto článku předloží Poskytovatel Uživateli
následující měsíc po měsíci, za který úhrada náleží.
7) Uživatel se zavazuje a je povinen platit úhrady za veškeré služby, a to do posledního dne
v měsíci, ve kterém byly služby poskytnuty. Pokud by v některém kalendářním měsíci
Uživatel neměl žádný příjem, řeší se úhrada za ubytování a stravu podle odst. 3. tohoto
článku.
8) Uživatel se zavazuje a je povinen platit úhradu formou zálohy podle tohoto článku
převodem na účet Poskytovatele č.ú. 10006-217141541/0100, vedený u Komerční banky.
Úhrada musí být zaplacena nebo odeslána na účet Poskytovatele do posledního dne v měsíci,
za který náleží.
9) Výši úhrady (tj. za ubytování a stravu) může Poskytovatel změnit v závislosti na změně
obecně závazných právních předpisů a platných předpisů DPS Libošovice, okolností, za
kterých jsou služby poskytovány a vývoji ceny. Změnu ve výši úhrad je Poskytovatel
povinen oznámit Uživateli, a to bez prodlení poté, kdy bude potřeba změny úhrady zjištěna.
Změna výše úhrad musí být Uživateli písemně oznámena min. 14 dnů před datem, od
kterého má být změněná výše úhrad placena. Navýšení úhrady musí Poskytovatel písemně
zdůvodnit. V tomto případě je následně s Uživatelem uzavřen dodatek smlouvy, obsahující
změnu výše úhrady.
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Pobyt uživatele mimo DPS Libošovice a odhlašování stravy (pravidla pro
vratky)
1) Přeplatky na úhradách za neposkytnuté služby (vratky), podle této smlouvy je
Poskytovatel povinen předat Uživateli nejpozději do konce kalendářního měsíci
následujícího po měsíci, ve kterém přeplatek vznikl.
2) Jedná se o tyto vratky:
- za stravování, jen hodnota potravin (surovin)
- za neposkytované úkony (příspěvek na péči)
XI.

3) Vratka za ubytování se neposkytuje.
4) Uživatel musí svoji nepřítomnost v DPS nahlásit vrchní sestře nejpozději do 14:00 hod
předcházejícího dne.

1)

2)
3)

4)

XII. Ujednání o dodržování vnitřních pravidel DPS Libošovice
Uživatel potvrzuje, že byl seznámen a rozumí obsahu níže uvedených platných
předpisů a že mu byly předány v písemné podobě.
Domácí řád DPS Libošovice
Ceník DPS Libošovice
Poskytovatel se zavazuje ručit za cenné předměty, peníze apod. uložené na depozitu
DPS Libošovice. Za věci neuložené na depozitu Poskytovatel neručí.
Uživatel souhlasí s písemným i elektronickým zpracováním, shromažďováním a
uchováním osobních údajů poskytovaných v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů, v platném znění.
Uživatel dále souhlasí s poskytnutím nezbytně nutných osobních údajů dalším
institucím, které mají ze zákona právo s těmito údaji pracovat (např. ošetřující lékař,
zdr. zařízení, zdr. pojišťovna, ČSSZ, apod.).

XIII. Ukončení smlouvy, výpovědní důvody a výpovědní doby
1) Uživatel může Smlouvu vypovědět bez udání důvodů. Výpověď musí být předána
písemně. Výpovědní doba (pro realizaci odchodu z DPS) činní 5 dnů ode dne předání
výpovědi.
2) Poskytovatel může smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů:
a) Pokud Uživatel odmítne podepsat dodatek ke smlouvě
b) Jestliže Uživatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy.
Za hrubé porušení smlouvy se považuje zejména:
 nezaplacení úhrady
 uvede nepravdivé informace výše příjmu nebo jeho změn
 jestliže Uživatel i po opětovném napomenutí hrubě poruší povinnosti, které
vyplývají z Domácího řádu.
 vyhrožuje nebo fyzicky napadá ostatní uživatele nebo zaměstnance
DPS Libošovice
c) U Uživatele došlo ke změnám potřeb, které není DPS Libošovice schopen zajistit,
tzn. Uživatel potřebuje péči ve zdravotnickém zařízení.
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3) Výpovědní lhůta pro výpověď danou Poskytovatelem z důvodů uvedených v odst. 2
tohoto článku činí 30 dní a počíná běžet prvním dnem následujícího kalendářního měsíce,
v němž byla tato výpověď Uživateli doručena.
4) Výpověď musí být vždy podána písemně.
XIV. Doba platnosti smlouvy
1) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními
stranami.
2) Doba platnosti a účinnosti Smlouvy je sjednána oběma smluvními stranami na dobu
neurčitou.
3) Uživatel nemůže práva této smlouvy postoupit na někoho jiného.
XV. Závěrečná ustanovení
1) Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu. Každá smluvní strana
obdrží jedno vyhotovení.
2) Smlouva je podepsána nejpozději v den nástupu do DPS Libošovice.
3) Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně.
4) Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich svobodnou vůli a že Smlouvu
neuzavřeli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
5) Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem
úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
6) Přílohy a dodatky ke Smlouvě jsou její platnou součástí.
V Libošovicích dne ………………………….…

……………….…..……
podpis Uživatele
Doložky („přílohy“):

……..………..…………….
podpis Poskytovatele

Ceník DPS Libošovice
Domácí řád
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