Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí sociální služby

Ceník poskytovaných služeb
(pro sociální služby domov pro seniory platný od 1. 4. 2022)

Ubytování a strava:

Strava na den:

Jednolůžkový pokoj:
Za stravu na den
Za bydlení na den
Celkem 1 den
Celkem 1 měsíc
(počítáno 30 dní)

205,- Kč
250,- Kč
455,- Kč
13.650,- Kč

Dvojlůžkový pokoj:
Za stravu na den
Za bydlení na den
Celkem 1 den

205,- Kč
240,- Kč
445,- Kč

Celkem 1 měsíc
(počítáno 30 dní)

13.350,- Kč

Včetně režijních nákladů.
Snídaně
45,- Kč
Oběd
90,- Kč
Svačina
25,- Kč
Večeře
45,- Kč
Celkem

205,- Kč

Výše úhrady uživatele,
který není příjemcem
příspěvku na péči je
stanovena na částku
135Kč/hodinu péče.

Fakultativní výkony:
Náklady spojené s dopravou Uživatele

12,- Kč za kilometr

Tento ceník je sestaven v souladu s novelou vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění,
kterou se provádí zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Poskytovatel je oprávněn
provádět v ceníku změny, s nimiž bude Uživatel seznámen alespoň 1 kalendářní měsíc před
nabytím účinnosti takové změny. Aktualizované znění Ceníku bylo uživateli poskytnuto.
Výše úhrad poskytnutých činností je stanovena v souladu s §73 a §77 Zákona a §15 Vyhlášky
a je vymezena v příloze č.1 Ceníku poskytovaných služeb (dále jen Ceník).
Pokud by Uživateli po zaplacení úhrady za ubytování a stravu za kalendářní měsíc nezůstala
částka alespoň 15% jeho měsíčního příjmu, částky úhrady se sníží tak, aby v souladu
s ustanovením §73 odst. 3 zákona uživateli zůstalo nejméně 15% jeho příjmu. V tomto
případě je Uživatel povinen doložit Poskytovateli výši svého příjmu (dle §7 zákona č.
110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu) pro účely stanovení úhrady, a neprodleně
oznámit také změny v příjmu, které mají na výši úhrady vliv. V případě, že uživatel nedoloží
výši svého příjmu, 15% zůstatku příjmu se nezohledňuje.
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