Č.j.:

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

1. Jméno příjmení, nar. 1.1.1900, bydliště Ulice 123, 000 00 Město (dále jen „klient“)
a
2. Město Velvary zastoupené starostou města PhDr. Radimem Wolákem (dále jen „poskytovatel“)
v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)
tuto
smlouvu o poskytnutí pečovatelské služby podle § 40 zákona
(dále jen „smlouva“)

Čl. 1
Rozsah poskytování sociální služby
Smluvní strany se dohodly na poskytnutí těchto úkonů pečovatelské služby:
Zajištění stravy (dodavatel Školní jídelna Velvary)

68,-- Kč

oběd

Čl. 2
Místo a čas poskytování sociální služby
1.
Místo a čas poskytování úkonů uvedených v čl. I se řídí Vnitřními pravidly stanovenými
poskytovatelem pro poskytování pečovatelské služby. Místo a čas určené na provedení konkrétních
úkonů je již dohodnuté při jednání se zájemcem o poskytnutí pečovatelské služby a je upřesněn
v Individuálním plánu.
2.
V případě, že pro některý den klient poskytnutí služby nepožaduje, je povinen toto oznámit
poskytovateli nejpozději 1 den předem.

Čl. 3

Výše úhrady za sociální službu a způsob jejího placení
1. Výše úhrady za služby uvedené v čl. 1 je stanovena v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „vyhláška“) a je uvedena v ceníku, který schvaluje rada města a který je
přílohou vnitřních pravidel pro poskytování sociální služby - pečovatelské služby (dále jen
„pravidla“). Zřizovatel si vyhrazuje právo na jednostranné rozhodnutí při změně výše úhrad
za poskytované služby uvedené v ceníku. Výše úhrady za fakultativní úkony byla stanovena
v souladu s ustanovením § 77 zákona o sociálních službách.
2. Poskytovatel je povinen předložit klientovi vyúčtování za poskytnutí sociální služby podle čl. 1
za kalendářní měsíc, a to nejpozději do 5. dne v kalendářním měsíci, který následuje po
kalendářním měsíci, za nějž poskytovatel vyúčtování předkládá.

3. Úhradu za poskytnuté služby je možné uhradit v hotovosti, a to zaměstnanci poskytovatele pečovatelce, nejpozději do 5. dne po dni, kdy poskytovatel předložil klientovi měsíční
vyúčtování čerpaných služeb. Dále lze provést úhradu převodem na účet č. 0388156369/0800,

v.s. 4351. Do poznámky pro příjemce vždy uvádějte jméno a příjmení klienta.
4. Přeplatky na úhradách za služby poskytované poskytovatelem podle této smlouvy je
poskytovatel povinen vyúčtovat a písemné vyúčtování klientovi předat (doručit) nejpozději do
konce měsíce následujícího po měsíci, za nějž přeplatek vznikl. Poskytovatel je povinen
přeplatek vyplatit klientovi v hotovosti nejpozději ve lhůtě, v jaké je povinen předat
vyúčtování tohoto přeplatku.
Čl. 4
Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro poskytování
sociální služby
Klient prohlašuje, že byl seznámen s pravidly, která mu byla předána v písemné podobě, že tato
pravidla přečetl, a že jim plně porozuměl. Klient se zavazuje a je povinen tato pravidla dodržovat.
Čl. 5
Výpovědní důvody a výpovědní lhůty
1. Klient může smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta není stanovena a řídí se
potřebou klienta.
2. Poskytovatel může smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů:
a) jestliže klient hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze smlouvy. Za hrubé porušení
smlouvy se považuje zejména nezaplacení úhrady za poskytnutí sociální služby za dobu delší
než 2 měsíce

b) jestliže klient i po opětovném napomenutí hrubě poruší povinnosti, které mu vyplývají z
pravidel

c) jestliže se klient chová k zaměstnanci poskytovatele - pečovatelce způsobem, jehož záměr
nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti fyzické osoby nebo k vytváření nepřátelského,
ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí.

1. Výpovědní lhůta pro výpověď danou poskytovatelem z důvodu uvedených v odst. 2 tohoto
článku činí 15 dnů a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni, v němž byla tato výpověď
klientovi doručena.

Čl. 6
Doba platnosti smlouvy
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem xxxxxx a sjednává se na dobu neurčitou.
2. Klient nemůže práva z této smlouvy postoupit na jiného.
Čl. 7
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran v záležitosti, jež je předmětem této
smlouvy a nahrazuje veškeré dřívější smlouvy a dodatky.
2. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží
jedno vyhotovení.
3. Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně.
4. Smluvní strany prohlašují, že smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a že smlouvu
neuzavřely 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 svými vlastnoručními podpisy.

_________________________

_________________________

(podpis klienta)

(podpis poskytovatele)

Ve Velvarech dne xxx

