SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ č.
Pan:
Příjmení a jméno:
Datum narození:
Trvale bytem:
(dále jen „Uživatel“)
a
Sociální služby pro seniory Olomouc, příspěvková organizace
se sídlem:
Olomouc, Zikova 618/14, PSČ 770 10
IČ:
75004259
zastoupený:
ředitelkou PhDr. Karlou Boháčkovou
(dále jen „Poskytovatel“)
uzavírají v souladu s § 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Zákon o sociálních službách“), tuto

Smlouvu
jejímž předmětem je poskytování sociální služby chráněné bydlení dle stanovení § 51 Zákona o
sociálních službách (dále jen „Smlouva“)

I. Rozsah poskytování sociální služby
1. Poskytovatel se zavazuje Uživateli poskytovat základní sociální poradenství a níže uvedené
základní činnosti, a to na základě individuálně určených potřeb Uživatele:
a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
b) poskytnutí ubytování,
c) pomoc při zajištění chodu domácnosti,
d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
f) sociálně terapeutické činnosti,
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
h) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
2. Konkrétní rozsah a průběh dojednaných základních činností je uveden v dokumentu Rozsah
poskytovaných služeb, který tvoří součást osobní dokumentace Uživatele vedené Poskytovatelem.
3. Mimo základní činnosti může Uživatel využívat fakultativní činnosti nabízené Poskytovatelem,
jejichž výčet je uveden v Příloze č 1 - Nabídka poskytovaných služeb (dále jen „Příloha č. 1“),
která tvoří nedílnou součást této smlouvy.
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II. Místo a čas poskytování sociální služby
1. Sociální služba bude poskytována na adrese Zikova 618/14, Olomouc, PSČ 779 00.
2. Služby sjednané v souladu s čl. I. bodem 1. této Smlouvy se poskytují, kromě ubytování, které je

poskytováno nepřetržitě, denně od 7,00 do 19,30 hod. po dobu platnosti této Smlouvy.
3. Uživateli bude základní činnost ubytování zabezpečována prostřednictvím obytné jednotky č. …..
v……. poschodí.
III. Výše úhrady za sociální službu, způsob jejího placení a vyúčtování
1. Úhrada za poskytování sociální služby chráněné bydlení zahrnuje:
-

úhradu za ubytování
úhradu za sjednaný rozsah služeb (kromě stravy)
úhradu za stravu

2. Úhrady lze hradit:
-

hotovostně
bezhotovostně, (např. poštovní poukázkou, převodem)
inkasem

3. Způsob vyúčtování:
a) Úhrada za ubytování
se vypočítá tak, že denní částka za ubytování uvedená v Příloze č. 1 Smlouvy o poskytnutí
sociální služby chráněné bydlení, se vynásobí počtem dnů v měsíci, za který je úhrada
stanovena. V případě, že Uživatel bude pobývat mimo chráněné bydlení a nebude využívat k
ubytování obytnou jednotku, úhrada za ubytování se nesnižuje.
b) Úhrada za sjednaný rozsah služeb (kromě stravy)
se stanoví na základě souhrnného měsíčního vyúčtování. Toto vyúčtování obdrží Uživatel
nejpozději do 5. dne měsíce následujícího od sociálního pracovníka. Sjednaný rozsah služeb
je uvedený v dokumentu Rozsah poskytovaných služeb.
c) Úhrada za stravu
se vypočítá tak, že cena za stravu uvedená v Příloze č. 1 Smlouvy o poskytování sociální služby
chráněné bydlení, se vynásobí počtem dnů v měsíci, ve kterém bude strava odebrána.
a.
Vyúčtování úhrady za stravu obdrží Uživatel ve druhém měsíci následujícím po měsíci, kdy stravu
odebral.
4. Datum splatnosti úhrad:
a) Úhradu za ubytování hradí Uživatel za stávající měsíc, úhrada se vybírá:
-

hotovostně, každého 26. v měsíci, (v případě, že některý z těchto dnů připadne na sobotu,
neděli nebo státem uznaný svátek, úhrada bude provedena v nejbližším pracovním dni,
který bude předcházet). Uživatel obdrží doklad o přijetí platby.
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-

bezhotovostně, inkasem splatnost 26. dne každého měsíce.

b) Úhradu za sjednaný rozsah služeb (kromě stravy) hradí Uživatel zpětně, za uplynulý měsíc:
- hotovostně se úhrady vybírají 26. dne každého měsíce (v případě, že některý z těchto dnů
připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, úhrada bude provedena v nejbližším
pracovním dni, který bude předcházet). Na hotovostně uhrazené služby obdrží Uživatel
doklad o přijetí platby.
- bezhotovostně, inkasem, splatnost 26. dne každého měsíce.
c) Zálohově úhrada za stravu:
-

-

hotovostně, se úhrady vybírají 26. dne každého měsíce (v případě, že některý z těchto dnů
připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, úhrada bude provedena v nejbližším
pracovním dni, který bude předcházet). Na hotovostně uhrazené služby obdrží Uživatel
doklad o přijetí platby.
bezhotovostně, inkasem splatnost 26. dne každého měsíce.

5. Přeplatky
Přeplatky za poskytnutou stravu, ubytování, které vznikly při ukončení služeb jsou vypláceny
Uživateli hotově, nebo bezhotovostně na účet do konce kalendářního měsíce následujícího po
měsíci, kdy byly služby poskytnuty
IV. Ujednání o dodržování Vnitřních pravidel stanovených Poskytovatelem
1. Uživatel podpisem této Smlouvy prohlašuje, že mu byla Vnitřní pravidla pro poskytování sociální
služby chráněného bydlení (dále jen „Vnitřní pravidla“) předána v písemné podobě, byl s nimi
seznámen a zavazuje se tato Vnitřní pravidla dodržovat.
.
V. Ukončení poskytování sociální služby
1. Smluvní vztah založený touto smlouvou může být ukončen
a) písemnou dohodou obou smluvních stran,
b) písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran,
c) zánikem Poskytovatele,
d) úmrtím Uživatele.
2. Uživatel může Smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 14
kalendářních dnů, pokud se strany nedohodnou jinak a počíná běžet dnem následujícím po dni, ve
kterém byla výpověď Poskytovateli doručena.
3. Poskytovatel může Smlouvu písemně vypovědět pouze z těchto důvodů:
a) došlo-li prokazatelně k takovým změnám stavu Uživatele, které vylučují poskytnutí
pobytové sociální služby chráněné bydlení,
b) bude-li Uživatel v prodlení s úhradou za poskytnuté služby nejméně jeden měsíc,
tzn., že neuhradil sjednanou úhradu za příslušný kalendářní měsíc do posledního dne
kalendářního měsíce po něm následujícím,
c) porušuje-li Uživatel opakovaně povinnosti mu vyplývající z této Smlouvy nebo z Vnitřních
pravidel,
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jestliže Poskytovatel nebude nadále poskytovat sociální službu, která je předmětem této
Smlouvy.
4. Výpovědní lhůta pro výpověď danou z důvodu uvedeného v odst. 3. písm. a) je stanovena dohodou
smluvních stran, v případě důvodů uvedených v odst. 3 písm. b) až d) činí 2 měsíce a počíná běžet
prvním dnem kalendářního měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď
Uživateli doručena.
d)

VI. Doba platnosti Smlouvy
1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smlouva je sjednána na dobu neurčitou.
3. Uživatel nemůže práva z této Smlouvy postoupit na jiného.
VII. Závěrečná ustanovení
1. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno
vyhotovení.
2. Smlouva a její přílohy mohou být měněny pouze písemně, formou číslovaných dodatků.
3. Smlouva může být zrušena pouze písemnou formou.
4. Poskytovatel si vymezuje právo na změnu této Smlouvy v případě změny podmínek nebo změny
úhrad, předložením dodatku ke Smlouvě nebo vypracováním nové Smlouvy, o čemž je povinen
Uživatele informovat 1 měsíc předem.
5. Pokud dojde ke změně úhrad a nedojde z podnětu nebo zavinění Uživatele k uzavření Dodatku
nebo nové Smlouvy, je Uživatel povinen zaplatit úhrady za poskytnuté základní činnosti v částkách,
které se rovnají maximální výši úhrad stanovených vyhláškou č. 505/2006Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení Zákona o sociálních službách.
6. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu včetně přílohy přečetly, jejímu obsahu rozumí
a s obsahem úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. Současně
prohlašují, že Smlouvu neuzavřely za nápadně nevýhodných podmínek.
7. Touto Smlouvou se ruší předchozí smluvní ujednání mezi Poskytovatelem a Uživatelem.
8. Otázky ve Smlouvě výslovně neupravené a právní vztahy z této Smlouvy vzniklé se řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku.
V Olomouci dne

……………………………..........................
podpis Uživatele

...……………………………................
podpis Poskytovatele, razítko

Příloha:
Příloha č. 1 - Nabídka poskytovaných služeb
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