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Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, uzavřeli

1) Paní Marie Jírová, oravské

Budějovice

(v textu této smlouvy dále jen „Osoba11)

Město Moravské Budějovice, se sídlem Moravské Budějovice, nám. Míru

31, IČ: 00289931,

zastoupené na základě pověření Rady města Moravské Budějovice ze dne

05.03.2007, č. usnesení RM-7/2007/9, vedoucí Odboru

sociálního

(v textu této smlouvy dále jen „Poskytovatel11)

v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších

předpisů, tuto

smlouvu o poskytnutí pečovatelské služby podle § 40 cit. zákona

(v textu této smlouvy dále jen „ Smlouva11):

2)

I.

Rozsah poskytování sociální služby

1) Poskytovatel se s Osobou dohodnul na poskytování těchto služeb a úkonů

pečovatelské služby podle § 40 zákona o sociálních službách:

a) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředí

2) Rozsah a způsob poskytovaných služeb je stanoven v individuálním

plánu na základě osobního cíle uživatele. Osobní cíl uživatele je v průběhu



poskytování služby na základě potřeb uživatele upravován, či měněn. Tyto

změny jsou dále zaznamenávány v individuálním plánu uživatele.

II.

Místo a čas poskytování pečovatelské služby

1) Služby sjednané včl. I. Smlouvy se poskytují na území obce Moravské

Budějovice, v domácnosti uživatele nebo středisku osobní hygieny. Služby

sjednané v či. I. Smlouvy se poskytují v pracovní dny v obvyklé době od

6:00 hodin do 14:30 hodin. Konkrétní čas je sjednán v individuálním

plánu.

III.

Výše úhrady za pečovatelskou službu a způsob jejího placení

1 ) Osoba je povinna zaplatit úhradu za poskytování pečovatelské služby podle

platného sazebníku pečovatelské služby, který je součástí této Smlouvy
-

příloha č. 1

2) Poskytovatel je povinen předložit Osobě vyúčtování úhrady nákladů podle

odstavce 1 za kalendářní měsíc, ve kterém byly čerpány úkony

pečovatelské služby, nejpozději do 25. dne následujícího měsíce.

3) Osoba se zavazuje a je povinna platit úhradu zpětně, lx za kalendářní

měsíc, nejpozději do 7 dnů po předložení měsíčního vyúčtování čerpaných

služeb.

4) Osoba se zavazuje a je povinna platit úhradu Poskytovateli

- v hotovosti

a to na základě předloženého vyúčtování poskytnutých služeb - stvrzenky.



IV.

Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro

poskytování pečovatelské služby

Osoba prohlašuje, že byla seznámena s vnitřními pravidly Poskytovatele pro

poskytování pečovatelské služby. Osoba prohlašuje, že vnitřní pravidla jí
byla

předána v písemné podobě, že tato pravidla přečetla a že jim porozuměla. Osoba

se zavazuje a je povinna tato pravidla dodržovat.

Pravidla pro poskytování pečovatelské služby jsou přílohou č. 2 této Smlouvy.

V.

Výpovědní důvody a výpovědní lhůty

1) Osoba může Smlouvu vypovědět bez udání důvodu.

2) Poskytovatel může Smlouvu vypovědět pouze z tohoto důvodu:

- jestliže Osoba i po opětovném napomenutí hrubě poruší povinnosti,
ktere

jí vyplývají z pravidel pro poskytování pečovatelské služby.

3) Výpovědní lhůta pro výpověď danou Poskytovatelem z důvodu uvedeného

vodst. 2 tohoto článku činí 10 dní a počíná běžet prvním dnem

následujícím po dni, v němž byla tato výpověd Osobě doručena.

VI.

Doba platnosti smlouvy

1) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu
oběma

smluvními stranami.

2) Doba platnosti a účinnosti Smlouvy je sjednána od okamžiku
jejího

dobu neurčitou. Osoba nemůžepodpisu oběma smluvními stranami na

práva z této Smlouvy postoupit na jiného.



VII.

Závěrečná ustanovení

1) Smlouvaje vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá

smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Přílohou Smlouvy je Sazebník

úhrad za pečovatelskou službu a Pravidla poskytování pečovatelské služby.

2) Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně - Dodatkem ke

Smlouvě.

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 Smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a

s jejím obsahem úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými

vlastnoručními podpisy.

5) Smlouva je založena v osobní dokumentaci klienta. Klient má právo

nahlížet do vedení osobní dokumentace.

V Moravských Budějovicích dne 7.2.2019

(podpis Osoby) (podpis Poskytovatele)


