Město

Vyšší

Brod

Smlouva
o poskytování pečovatelské služby
Pan/í/
Datum narození:
Adresa pobytu:
dále jen uživatel
a
Město Vyšší Brod, Míru 250, Vyšší Brod
Zastoupené: Ing. Milanem Zálešákem, starostou /dále jen poskytovatel/
uzavřeli
v souladu s § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění
Smlouvu o poskytování pečovatelské služby / dále jen smlouvu /.

I.
Rozsah poskytování sociální služby
1. Podle §40 zákona o sociálních službách má uživatel právo při poskytování
pečovatelské služby požádat poskytovatele o kterýkoliv úkon z těchto
základních činností:
a/ zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
b/ pomoc při osobní hygieně
c/ poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
d/ pomoc při zajištění chodu domácnosti
e/ zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

2. Poskytovatel je povinen na základě tohoto smluvního vztahu poskytovat
uživateli následující služby:
−
-

II.
Místo a čas poskytování sociální služby
1. Služby sjednané v čl. 1 smlouvy se poskytují na území města Vyšší Brod.
2. Služby sjednané v článku č. 1 smlouvy se poskytují v době od 7.00 do
15,30 hodin, a to každý pracovní den po dobu platnosti smlouvy.
V případě, že pro některý sjednaný den uživatel poskytnuté služby
nepožaduje, je povinen tuto skutečnost oznámit poskytovateli nejpozději 2
dny před tímto dnem.

III.
Výše úhrady za sociální služby a způsob jejího placení
1. Uživatel je povinen zaplatit úhradu za poskytování sociální služby podle
sazebníku úhrad za pečovatelské služby, který je nedílnou součástí této
smlouvy.
2. Poskytovatel je povinen předložit uživateli vyúčtování úhrady dle odst. 1
za kalendářní měsíc, a to nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po
měsíci, ve kterém byly služby provedeny.

3. Platba za provedené úkony splatná po skončení kalendářního měsíce, ve
kterém byly služby poskytnuty, na základě vyúčtování předloženého
poskytovatelem. Platby se hradí v hotovosti pracovníkům vykonávajícím
sociální služby nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, ve
kterém byly služby provedeny.

IV.
Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených
poskytovatelem pro poskytování sociální služby
1. Uživatel prohlašuje, že byl seznámený s vnitřními pravidly pro poskytování
pečovatelské služby, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Dále
prohlašuje, že těmto pravidlům porozuměl.
2. Uživatel se zavazuje tato pravidla dodržovat.

V.
Výpovědní důvody a výpovědní lhůty
1. Uživatel může smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta pro
výpověď danou uživatelem činí 10 dní a počíná běžet prvním dnem
následujícím po dni, v němž byla výpověď doručena poskytovateli.
2. Poskytovatel může smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů:
a/ jestliže uživatel hrubě poruší povinnosti vyplývající ze smlouvy
a vnitřních pravidel pro poskytování pečovatelské služby. Za trvalé
porušení povinností vyplývající ze smlouvy se považuje zejména
nezaplacení úhrady za poskytnutí sociální služby v daném termínu,
b/ jestliže se uživatel k pracovníkovi poskytovatele chová způsobem, jehož
záměr nebo důsledek vede k vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo
zneklidňujícího prostředí.

3. Výpovědní lhůta pro výpověď danou poskytovatelem z výše uvedených
důvodů činí 10 dní a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni,
v němž byla uživateli doručena.

VI.
Doba platnosti smlouvy
1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma
smluvními stranami.
2. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
3. Uživatel nemůže práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy postoupit
třetí osobě.
4. Ukončení poskytování služby nastane buď na základě výpovědi jedné ze
smluvních stran (výpovědní důvody jsou uvedené ve smlouvě) nebo na
základě nečinnosti smluvních stran, pokud klient službu aktivně nevyužívá
déle než 6 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Smlouva automaticky
zaniká v případě úmrtí uživatele nebo v případě umístění uživatele do
pobytového zařízení sociálních služeb s celodenní péčí.

VII.
Závěrečná ustanovení
1. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu. Každá
smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
2. Smlouva může být měněna pouze písemným dodatkem podepsaným
smluvními stranami.

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 stvrzují vlastnoručními podpisy, že smlouvě rozumí
a s jejím obsahem úplně a bezvýhradně souhlasí.

VIII.
Přílohy
1/ Sazebník úhrad za pečovatelské služby.
2/ Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby.

Vyšší Brod, dne :

Podpis uživatele:

Podpis poskytovatele:

