Farní charita Stříbro, Jiřího z Poděbrad 78, 349 01 Stříbro
kontaktní adresa: Domov pro seniory sv. Jana Pavla II
Gagarinova 1416, 349 01 Stříbro
IČO: 70 84 65 96, tel. 374 622 229

PŘÍLOHA č. 1 ke Smlouvě
Přehled úhrad za pobyt, stravu a péči
Uživatel:

nar.

Datum zahájení služby:

Číslo Smlouvy:

v textu této smlouvy dále jen „Uživatel“ a

1 - ÚHRADA za služby v Domově pro seniory sv. Jana Pavla II.
A – Vypočtená úhrada Uživateli
Uživatel se zavazuje platit zálohově částku podle rozpisu dle části 3 Výpočtové tabulky, bod C pro
jednolůžkový /dvoulůžkový /třílůžkový pokoj a to vždy převodem na účet č. ČSOB Stříbro č. ú.

167 510 248 /0300.
B- Ujednání úhrady za péči
Uživatel souhlasí s tím, že vyplácený příspěvek na péči bude zasílán úřadem přímo na účet Domova.
/ Uživatel zvolil úhradu zálohovou částky příspěvku na péči ve výši ___________ a to vždy převodem
na výše uvedený účet Domova.

C – Zákonný zůstatek ve výši 15% příjmu Uživatele
Uživateli zůstává dle zákona částka ve výši 15% příjmu nebo vyšší.
/ Uživatel nezůstává dle zákona částka ve výši 15% příjmu, proto je mu poskytnuta sleva ve výši
_________________.

I.

Výpočet snížené úhrady za ubytování a stravu

V souladu se článkem číslo VIII a bodem (4) Smlouvy o poskytnutí sociální služby, byla u Uživatele
na základě předložených dokladů o příjmech, snížená úhrada za ubytování a stravu vypočtena takto:

Měsíční příjem klienta celkem
15 % z měsíčního příjmu
Maximální měsíční úhrada za ubytování a stravu, tj. po odečtu 15%
z měsíčního příjmu = výsledná úhrada

2 – ÚHRADA za fakultativní v Domově pro seniory sv. Jana Pavla II.
A – Vypočtená úhrada Uživateli
Uživatel se zavazuje platit úhrady za veškeré objednané fakultativní služby zpětně, a to do 20. dne
kalendářního měsíce následujícího po kalendářním čtvrtletí, ve kterém byly služby poskytnuty.
Poskytovatel je povinen předložit Uživateli vyúčtování úhrady za kalendářní čtvrtletí a to nejpozději do
10 dne v měsíci, ke kterému se úhrada vztahuje.
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B – Dohodnuté služby
CENA = 10 Kč / měsíc
I. Provoz vlastní TV, rádia na pokoji
- poplatky za vlastní TV a rádio si hradí každý Uživatel sám. Uživatel může požádat o pomoc při
řešení a zajištění poplatků sociálního pracovníka.

3 – VÝPOČTOVÉ TABULKY platné od 1.3.2018 v Domově pro seniory sv. Jana Pavla II.
A – Ubytování
Typ pokoje
Jednolůžkový pokoj
Dvoulůžkový pokoj
Třílůžkový pokoj

Sazba za 1 den
160,- Kč
140,- Kč
120,- Kč

B - Strava
Typ jídla
Celodenní jídlo
- z toho snídaně
- z toho oběd
- z toho večeře
- z toho malá dopolední svačina
- z toho druhá večeře / svačina
C – Celkový přehled pro stanovení zálohy
Platby za:
Kč/den
160
jednolůžkový pokoj
stravné
Celkem
Platby za:

dvojlůžkový pokoj
stravné
Celkem
Platby za:

třílůžkový pokoj
stravné
Celkem

160
Kč/den
140
160
Kč/den
120
160

Sazba za 1 den
170,- Kč
25,- Kč
75,- Kč
40,- Kč
15,- Kč
15,- Kč

Kč/28 dní
4 480

Kč/30 dní
4 800

Kč/31 dní
4 960

4 760
9 240
Kč/28 dní
3 920

5 100
9 900
Kč/30 dní
4 200

5 270
10 230
Kč/31 dní
4 340

4 760
8 680
Kč/28 dní
3 360

5 100
9 300
Kč/30 dní
3 600

5 270
9 610
Kč/31 dní
3 720

4 760
8 120

5 100
8 700

5 270
8 990

Ve Stříbře dne ____________
______________________________
(podpis Uživatele nebo zástupce dle Smlouvy)

_____________________
(podpis Poskytovatele)

Tento dokument byl nahrazen Dodatkem ke Smlouvě č.______ ze dne:________________
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