
Agendové číslo d201700003/9
Evidenční číslo d2O~OOO527

výtiskč.1

Dodatek č. 9 k příkazní smlouvě
o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu

n~3_
I MESTO CHOMUTOV

‘I.. Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastupuje:
IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. regionální pobočka Chomutov
číslo účtu: 626441/0100
(dále jen “příkazce“)

a

Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace
sídlo: Písečná 5030, 43004 Chomutov
IČ: 46789944
DIČ: CZ46789944
zastupuje:
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. regionální pobočka Chomutov
číslo účtu: 78-5401930287/0100
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem spisová značka Pr 626
(dále jen „příkazník“)

Čl.l.
Z důvodu změny podmínek zajišťování a poskytování služby obecného hospodářského zájmu se
smluvní strany dohody na níže uvedených změnách příkazní smlouvy č. d201700003 uzavřené mezi
nimi dne 9. 1. 2017 (dále jen příkazní smlouva).

Či. II.
1. Čl. I bod 1.4.1 se ruší a nahrazuje se novým, který zní:

1.4.1 Činnosti závazku veřejné služby v rámci přistoupeník Pověření kraje ajeho dodatků:

I Identifikátor IDruh služby I Číslo Pověření Ústeckého krajeI služby
domov pro seniory 1049767
domov pro osoby se zdravotním postižením 8986384 I -

I Pověření Usteckého kraje č. 166denní stacionáře I 4810034
pečovatelská služba ‘359~47 I
odborné sociální poradenství 6315827 Podmíněné pověření Ústeckého

I kraje č.11
azylové domy 8611619 Podmíněné pověření Ústeckého

Ikraieč.13 .
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2. Příloha Č. 1 příkazní smlouvy se ruší a nahrazuje novou, která je přílohou tohoto dodatku.

3. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.

Či. Ill.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením rady statutárního města Chomutova Č. 591/20 ze
dne 20. 7. 2020.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž příkazce obdrží 2 vyhotovení a příkazník
2 vyhotovení.

Smluvní strany si tuto smlouvu řádně přečetly a svůj souhlas s jejím obsahem stvrzují svými podpisy.

V Chomutově dne 12 08. 20213

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

Sociální služby Chomutov,
příspěvková organizace (~)

tel.: 474 659 241,474 659 903, 474 623 261
fax.: 474 654 478, e-mail: soschomuto ov.cz

~2~O

Socialni sluzby Chomutov, p. o.

O
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ČINNOSTI ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY — rozsah a podmínky poskytování

A. Činnosti závazku veřejné služby v rámci přistoupení k Pověření ÚK:

1. Domov pro seniory Písečná
Druh sociální služby domovy pro seniory

Identifikátor sociální služby 1049767

Forma poskytování sociální služby pobytová

Individuální okamžitá kapacita -

Skupinová okamžitá kapacita -

Počet lůžek 166

Cílová skupina senioři

Místo pro poskytování služby Písečná 5062, 430 04 Chomutov

~ Působnost služby Chomutov

Minimální personální zajištění služby

Pracovní pozice Průměrný přepočtený úvazek
Celkem pracovníci v přímé péči 68,60
sociální pracovníci 3,6

pracovníci v sociálních službách 49

zdravotničtí pracovníci 16

pedagogičtí pracovníci O

~ manželští a rodinní poradci a další
Lodborní pracovníci

2. Domov pro osoby se zdravotním postižením Písečná
Druh sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením

Identifikátor sociální služby 8986384

Forma poskytování sociální služby pobytová

Individuální okamžitá kapacita -

Skupinová okamžitá kapacita -

Počet lůžek 28

. ‚ . osoby s kombinovaným postižením, osobyCilova skupina . .

s mentalnim postizenim
Místo pro poskytování služby Písečná 5176, 430 04 Chomutov

Působnost služby Chomutov
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Minimální personální zajištění služby

Pracovní pozice Průměrný přepočtený úvazek

Celkem pracovníci v přímé péči 21,19

sociální pracovníci 1,04

pracovníci v sociálních službách 14

zdravotničtí pracovníci 5,25

pedagogičtí pracovníci 0,9
manželští a rodinní poradci a další
odborní pracovníci

3. Denní stacionář pro osoby se zdravotním postižením Písečná

Druh sociální služby denní stacionáře

Identifikátor sociální služby 4810034

Forma poskytování sociální služby ambulantní

Individuální okamžitá kapacita 2

Skupinová okamžitá kapacita 10/2

Počet lůžek

‚ . . osoby s kombinovaným postižením, osobyCilova skupina . . .~ .

s mentalnim postizenim
Místo pro poskytování služby Písečná 5176, 430 04 Chomutov

Působnost služby Chomutov

Minimální personální zajištění služby:

Pracovní pozice Průměrný přepočtený úvazek

Celkem pracovníci v přímé péči 2,34

sociální pracovníci 0,14

pracovníci v sociálních službách 2

zdravotničtí pracovníci O

pedagogičtí pracovníci 0,2
manželští a rodinní poradci a další
odborní pracovníci
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5. Azylový dům Písečná
Druh sociální služby

Identifikátor sociální služby

Forma PoskytoVáflĺ sociální služby

Individuální okamžitá kapacita

Skupinová okamžitá kapacita

Počet lůžek

Cílová skupina

Místo pro poskytování služby

Působnost služby

4. Sociální poradna Kamenná
Druh sociální služby

Identifikátor sociální služby

Forma poskytování sociální služby

Individuální okamžitá kapacita

Skupinová okamžitá kapacita

Počet lůžek

Cílová skupina

Místo pro poskytování služby

Působnost služby

6315827

ambulantní

5

Chomutov

Minimální personální zajištění služby

Pracovní pozice
Celkem pracovníci v přímé péči
sociální pracovníci

pracovníci v sociálních službách

zdravotničtí pracovníci

pedagogičtí pracovníci
manželští a rodinní poradci a další
odborní Dracovnícj

5

5

O

O

O

O

azylové_domy

8611619

pobytová

50
osoby bez přístřeší, osoby vkrizi

Písečná 5030, 430 O4Chomutov

Chomutovsko
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Minimální personální zajištění služby

Pracovní pozice Přepočtený úvazek

Celkem pracovníci v přímé péči 7,61
sociální pracovníci 1,11

pracovníci v sociálních službách 6,5

zdravotničtí pracovníci 0

pedagogičtí pracovníci O
manželští a rodinní poradci a další
odborní pracovníci

7. Centrum denních služeb Bezručova

Minimální personální zajištění služby

Druh sociální služby pečovatelská služba

Identifikátor sociální služby 7359147

Forma poskytování sociální služby terénní

Individuální okamžitá kapacita ii

Skupinová okamžitá kapacita -

Počet lůžek -

Cílová skupina osoby se zdravotním postižením, senioři

Místo pro poskytování služby Bezručova 4512, 430 03 Chomutov

Působnost služby Chomutov

Pracovní pozice Přepočtený úvazek

Celkem pracovníci v přímé péči 16,1

sociální pracovníci 2,1

pracovníci v sociálních službách 14

zdravotničtí pracovníci o
pedagogičtí pracovníci o
manželští a rodinní poradci a další
odborní pracovníci
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B. Činnosti závazku veřejné služby mimo Pověření ÚK:

1. Péče a děti ve věku do 3 let v denním režimu

Individuální okamžitá kapacita I

Skupinová okamžitá kapacita 37
Místo pro poskytování služby Kamenná 5164, 430 04 Chomutov

Působnost služby Chomutov

Obsah poskytování služby
- výchovná činnost v oblasti rozumové, hudební, výtvarné, pracovní a tělesné,
- rozvoj jazykových dovedností,
- rozvoj poznávacích schopností,
- podpora utváření interpersonálních vztahů,
- sebeobsluha dítěte,
- příprava dítěte na přestup do MŠ,
- aktivizační činnosti v oblasti kultury.

Podmínky poskytování služby

Maximální úhrada klientů za poskytované služby J. 500 Kč/dítě/měsíc

Maximální úhrada klientů za poskytovanou stravu J. 155 Kč/dítě/měsíc

2. Zajišťování klubové činnosti pro seniory a zdravotně postižené

Individuální okamžitá kapacita

[~kupinová kapacita

TMísto pro poskytování služby Bezručova 4512, 430 03 Chomutov

Kamenná 5164, 430 04 Chomutov
Působnost služby Chomutov

Obsah poskytování služby

- volnočasové a zájmové aktivity,
- upevňování kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,
- upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností.

Podmínky poskytování služby:

- prostory Centra denních služeb (DSC) Bezručova budou přístupny pro potřebu klubu
seniorů přinejmenším každé pondělí a čtvrtek od 14:00 do 16:00 hod.

- prostory Sociálního centra (SC) Kamenná budou přístupny pro potřebu klubu seniorů
přinejmenším každou středu od 14:00 do 16:00 hod.
úhrady účastníků v rámci klubu seniorů:

5
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o vstup do prostor CDS Bezručova a SC Kamenná zdarma
o využívání Seniornetu zdarma
o v rámci organizování výletů a podobných akcí příkazníkem:

- autobusová doprava - účastníci hradí maximálně 80 % ceny jízdného
připadající na jednoho účastníka
- vstupné: účastník hradí plnou cenu vstupného

3. Vydávání neperiodických publikací

Pro účely upevňování kontaktu klientů příkazníka s přirozeným sociálním prostředím budou
vydávány neperiodické publikace. Publikace jsou určeny primárně pro klienty SoS chomutov,
kteří je obdrží zdarma.

4. Zajišťování dopravy

Senioři 70+ s bydlištěm v Chomutově a
JirkověCílová skupina Osoby zdravotně postižené od 1 roku věku

(držitel průkazu ZTP, popř. ZTP/P)
Místo poskytování služby Chomutov

Podmínky poskytování služby

Příkazník je povinen poskytovat službu za pevné ceny, a to v maximální výši 30 Kč/osoba/jízda




