Příloha č. 3 (od 01/2019)

Pečovatelská služba města Klobouky u Brna

Smlouva o poskytnutí sociální služby
- pečovatelské služby
Smlouva číslo: --/-- - Klob. (DPS, Boh.)
Čl. I .
Smluvní strany
Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i :
1) pan (paní):
narozen(a):
bytem:
- dále jen „klient“,
a
2) Město Klobouky u Brna, nám. Míru 169/1, 691 72 Klobouky u Brna,
zastoupené starostou města …………………………….
IČ: 00283258
- dále jen „poskytovatel“
v souladu s ust. § 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o poskytnutí služby sociální péče
- pečovatelské služby dle § 40 cit. zákona
- v textu této smlouvy dále jen „smlouva“:
Čl. II.
Druh sociální služby
1) Poskytovatel poskytuje za uvedenou úhradu tyto služby:
Zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
…............ 120,- Kč/hod.
- např. samostatný pohyb, pomoc a podpora při oblékání/svlékání,
péče o zdraví a bezpečí – rizika (např. zdravotní prevence, zdraví,
zdravá výživa ...), podpora rodičovských kompetencí (např. péče o děti …)
1.

2.

Pomoc při osobní hygieně:
…........... 120,- Kč/hod.
- např. denní hygiena, pomoc při mytí a koupeli, výkon fyziologické potřeby
3. Poskytnutí

stravy nebo pomoc při zajištění stravy, např:
- příprava a příjem stravy, pomoc při přípravě stravy,
podání jídla a pití
…........... 120,- Kč/hod.
- dovoz nebo donáška jídla
- pro obyvatele části města Klobouky u Brna a DPS
…........... 10,- Kč/úkon
- pro obyvatele místní části Bohumilice
…........... 15,- Kč/úkon
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Pomoc při zajištění chodu dománosti – péče o domácnost, např.:
- udržování domácnosti, péče o boty, nakládání s odpady
…............. 60,- Kč/hod.
- péče o oblečení
…............. 50,- Kč/kg
- udržování tepelného komfortu, obsluha spotřebičů
…............. 60,- Kč/hod.
- běžné nákupy a pochůzky
…........... 120,- Kč/hod.
- velký nákup
….......... 100,- Kč/úkon
4.

5.

Zajištění kontaktu se společenským prostředím:
…........... 120,- Kč/hod.
- např. společenské kontakty, orientace, komunikace, využívání běžných
veřejných služeb, seberealizace (vzdělávání, pracovní uplatnění, oblíbené
činnosti), uplatňování práv a oprávněných zájmů a obstarávání osobních
záležitostí (např. finanční a majetková oblast, základní doklady, účast na
veřejném životě, ochrana práv, ...)
Čl. III.
Rozsah poskytování sociální služby
1) Poskytovatel se zavazuje poskytovat klientovi na základě jeho žádosti níže
uvedené úkony, které jsou součástí terénní pečovatelské služby dle § 40 zákona
o sociálních službách:
* ……………………..
Výše uvedené úkony se budou poskytovat počínaje dnem ……………….
Klíčovým pracovníkem pečovatelské služby, tj. osoba poskytující výše uvedené
pečovatelské
služby
je
pečovatelka
paní
………………………….
V případě její nepřítomnosti (nemoc, dovolená …) ji zastoupí druhá pečovatelka paní
………………………………
2) Četnost a rozsah úkonů uvedených v čl. III. odst. 1 této smlouvy budou dohodnuty
a upřesněny v denních záznamech pracovníků pečovatelské služby. Osobní cíl
uživatele a jeho změny budou uváděny v „Individuálním plánu klienta pečovatelské
služby“. Konkrétní čas pro poskytování dohodnutých úkonů je stanoven na základě
ústní dohody, která vychází z individuální potřeby uživatele služby a provozních
možností poskytovatele.
3) Poskytovatel si vymezuje právo z provozních důvodů posunout dohodnutý čas
o poskytnutí služby + nebo – 30 minut. V případě vzniku nouzové, mimořádné nebo
havarijní situace však může poskytovatel operativně sjednat s uživatelem jiný termín
pro poskytnutí služby, jestliže to charakter služby dovolí.
4) Stravování probíhá na základě a dle pravidel předem zveřejněného jídelního
lístku.
Čl. IV.
Místo a čas poskytování sociální služby
1) Úkon/y sjednaný/é v čl. III. odst. 1 smlouvy se poskytuje/í v bytě klienta na území
Města Klobouky u Brna a v místní části Bohumilice.
2) Úkon/y sjednaný/é v čl. III. odst. 1 smlouvy se poskytuje/í Pečovatelskou službou
ve vymezeném čase, a to od pondělí do pátku, včetně víkendů a svátků, vždy od 7
do 20 hodin v domácnostech klientů v Domě s pečovatelskou službou, Polní 10,
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Klobouky u Brna, v domácnostech klientů ve městě Klobouky u Brna a v místní části
Bohumilice (dle druhu poskytovaného úkonu), a to po dobu platnosti smlouvy.
V případě, že pro některý den klient poskytnutí úkonu nepožaduje, je povinen tento
den oznámit poskytovateli nejpozději 2 dny před tímto dnem.
Pečovatelská služba se poskytuje na základě předem nasmlouvaných úkonů mezi
poskytovatelem a klientem služby.
Čl. V.
Výše úhrady za sociální službu a způsob jejího placení
1) Klient je povinen zaplatit úhradu za vybraný úkon uvedenou v čl. III. odst. 1
smlouvy:
vybraný úkon:
* ………………
…….. Kč/úkon (hod.)
Individuální potřeba poskytování úkonů pečovatelské služby je zapracována do
„Úhradovníku“, který konkrétně specifikuje dny, ve kterých se vybraný úkon
poskytuje,
zároveň
je
zde
uvedena
cena
za
poskytnutý
úkon.
“Úhradovník“ je nedílnou součástí této smlouvy a je vyhotoven ve dvou stejnopisech,
z nichž jeden obdrží klient a druhý bude založen do spisu klienta.
Změní-li se potřeby klienta v poskytování úkonů pečovatelské služby, bude
vypracován nový „Úhradovník“, který opět obdrží v jednom vyhotovení klient a druhé
provedení bude založeno do spisu klienta.
2) Poskytovatel je povinen předložit klientovi vyúčtování úhrady za úkony uvedené
v čl. III. odst. 1 za příslušný kalendářní měsíc, a to nejpozději do 5 pracovních dnů
v kalendářním měsíci, který následuje po kalendářním měsíci, za nějž poskytovatel
vyúčtování předkládá.
3) Klient se zavazuje a je povinen platit úhrady za veškeré úkony uvedené čl. III.
odst. 1 smlouvy zpětně, a to do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po
kalendářním měsíci, za který má být úhrada zaplacena.
4) Klient se zavazuje a je povinen platit úhradu dle tohoto článku zpětně v hotovosti
do pokladny poskytovatele, a to jednou za kalendářní měsíc, nejpozději do 10. dne
následujícího kalendářního měsíce.
5) Pečovatelská služba bez úhrady se poskytuje dle zákona č. 108/2006 Sb., § 75
odst. 2, písm. b) a e) účastníkům odboje a jejich pozůstalým manželům (manželkám)
starším 70 let.
Čl. VI.
Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro
poskytování sociálních služeb
Klient p r o h l a š u j e , že mu byly v písemném vyhotovení vydány standardy –
pravidla poskytovatele pro poskytování pečovatelské služby, jedná se o:
a) standard č. 3: Jednání se zájemcem o sociální službu,
b) standard č. 7: Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby,
c) standard č. 14: Nouzové a havarijní situace,
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d) Ceník za poskytované úkony PS.
Klient prohlašuje, že:
- uvedená pravidla od poskytovatele převzal
- mu byl vyložen obsah pravidel
- že obsahu pravidel rozumí
- se zavazuje a je si vědom povinnosti tato pravidla dodržovat.
Čl. VII.
Výpovědní důvody a výpovědní lhůty
1) Klient může smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta pro výpověď
klientem činí 15 dní a počíná běžet od prvního dne následujícího po dni doručení
písemné výpovědi dané klientem na adresu poskytovatele.
2) Poskytovatel může smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů:
a) jestliže klient hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze smlouvy. Za hrubé
porušení smlouvy s považuje zejména nezaplacení úhrady za poskytnutí
sociální služby za dobu delší než 10 dní;
b) jestliže klient i po písemném napomenutí hrubě poruší povinnosti, které mu
vyplývají ze standardů - pravidel poskytovatele pro poskytování pečovatelské
služby.
3) Výpovědní lhůta pro výpověď danou poskytovatelem z důvodů uvedených
v odstavci 2 tohoto článku činí 10 dní a počíná běžet prvním dnem kalendářního
měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla tato výpověď klientovi
doručena.
Čl. VIII.
Doba platnosti smlouvy
1) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti od .…….. a je sjednána na dobu určitou
do 31. 12. toho roku, ve kterém byla služba za výše uvedených podmínek sjednána.
Pokud se podmínky ze strany klienta nebo poskytovatele nemění, je smlouva
automaticky považována od 01. 01. 20…. za uzavřenou na neurčito.
2) Klient nemůže práva z této smlouvy postoupit na jiného.

Čl. IX.
Závěrečná ustanovení
1) Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu. Každá smluvní
strana obdrží jedno vyhotovení.
Nedílnou součástí smlouvy je příloha „Úhradovník č. …“
2) Smlouva může být měněna písemným dodatkem nebo zrušena pouze písemně.
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3) Smluvní strany prohlašují, že smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli,
a že smlouvu neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
4) Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím
obsahem úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Kloboukách u Brna dne ……….. 20..

……………………………………………
podpis klienta

……………………………………………
Město Klobouky u Brna

podpis osoby blízké nebo jiné: …………………
(uvedeno pro případ, že je tato osoba podpisu smlouvy přítomna a klient si její
podpis přeje)

Doložka k listině dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Město Klobouky u Brna zastoupené starostou města …………….. tímto p o t v r z u j e ,
splněny podmínky pro nakládání s obecním majetkem dle § 41 zákona o obcích.

V Kloboukách u Brna dne ……….. 20..
…………………………………………
starosta města

Počet stran smlouvy: 5 stran
Příloha - „Úhradovník č. …“
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že byly

