SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Poskytovatel: Farní charita Chrudim, IČO 3498485
Školní náměstí 56, Chrudim,
zastoupená Bc. Hanou Petrusovou, ředitelkou
(dále jen „poskytovatel“)
a
Město Hrochův Týnec
IČ 00 270 156
se sídlem Smetanova 25, 538 62 Hrochův Týnec
zastoupena Ing. Petrem Schejbalem, starostou obce
(dále jen „město“)
uzavírají tuto
smlouvu o poskytování sociálních služeb
dle ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a podle zákona č. 89/2013 Sb.
Občanský zákoník, v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku.
I.
Úvodní ustanovení
Poskytovatel je zařízením sociálních služeb ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách (dále jen zákon o sociálních službách) v souladu s jeho ustanovením § 120 odst. 5.
II.
Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je poskytování pečovatelské služby poskytovatelem občanům
města Hrochův Týnec (dále jen „uživatelé“), pokud o tuto službu požádají, ve smyslu
ustanovení § 40 zákona o sociálních službách, souvisejících ustanovení a prováděcích
předpisů zákona o sociálních službách.
2. Sociální služba uvedená v odstavci 1 tohoto článku bude uživateli poskytovatelem
poskytována v jeho vlastní domácnosti.

III.
Účel smlouvy
Tuto smlouvu uzavírá poskytovatel s městem za účelem poskytování sociální služby
specifikované v Čl. II s cílem zajistit pravidelnou pomoc a podporu občanům města Hrochův
Týnec, kteří ji potřebují vzhledem ke své snížené soběstačnosti, zejména směřující k zachování
přirozeného prostředí a udržení soběstačnosti.

IV.
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) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
b) pomoc při osobní hygieně,
c) pomoc při zajištění stravy,
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
2. Poskytovatel je povinen na základě smluvního ujednání poskytovat uživateli služby v
dohodnutém rozsahu, který je uveden v individuálním plánu péče, jenž je nedílnou
součástí smlouvy s klientem.
V.
Místo a čas poskytování sociální služby
1. Služby sjednané v čl. I. smlouvy budou poskytovány ve městě Hrochův Týnec dle uzavřené
smlouvy s uživatelem.
Služby sjednané ve smlouvě s uživatelem se poskytují v pracovní dny v době od 7,00 hod –
18,00 hod a to ve dnech, které jsou uvedeny v individuálním plánu péče po dobu platnosti
smlouvy. V případě, že pro některý sjednaný den uživatel poskytnutí služby nepožaduje, je
povinen tuto skutečnost oznámit poskytovateli nejpozději 2 dny před tímto dnem.
VI.
Výše úhrady za sociální službu a způsob jejího placení
1. Uživatel je povinen zaplatit úhradu za poskytování sociální služby podle ceníku
poskytovateli.
2. Město se zavazuje na zajištění a provádění výše označené pečovatelské služby poskytnout
dohodnutou částku.
3. Dohodnutá částka na zajištění a provádění pečovatelské služby občanům města Hrochův
Týnec v období 01.01. 2017 do 31. 12. 2017 bude poskytnuta ve výši 130.000,- Kč. Uvedená
částka je splatná do 31.3.2017 na účet 6063338524/0600 MONETA Money Bank

VII.
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat sjednanou sociální službu v souladu s příslušnými
právními předpisy zejména se zákonem o sociálních službách ve smyslu prováděcích
předpisů a při poskytování uplatňovat standardy kvality sociálních služeb.
2. V případě změny obecně závazných právních předpisů v oblasti sociálních služeb,
které mají dopad na obsah této smlouvy předloží poskytovatel uživateli návrh na změnu
této smlouvy.
3. V případě změny poskytovaných služeb je poskytovatel povinen, tuto změnu ohlásit městu a
znovu projednat případnou fakturaci.
4. Město se zavazuje zaplatit náklady za poskytovanou sociální službu ve sjednané výši a v
dohodnutém termínu.

VIII.
Ukončení poskytování sociální služby
1. Smluvní vztah založený touto smlouvou může zaniknout písemnou dohodou obou
smluvních stran nebo písemnou výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou nebo zánikem
poskytovatele.
2. Výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po dni doručení písemné
výpovědi druhé smluvní straně.
IX.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem 1.1.2017, když obě strany se dohodli na
podmínkách smlouvy.
2. Změny v této smlouvě lze provést jen písemnou dohodou smluvních stran formou
číslovaných dodatků.
3. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž poskytovatel obdrží jedno
4. vyhotovení smlouvy a obec obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
5. Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že smlouva byla sepsána podle jejich
pravé, dobrovolné a svobodně projevené vůle, že rozumí obsahu smlouvy a s jejím
obsahem bezvýhradně souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Chrudimi dne 30.1.2017

………………………………..
Podpis a razítko za poskytovatele

V Hrochově Týnci dne .....................

…………………………………….
Podpis a razítko za město

