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

Dohoda o spoluúčasti
na úhradě nákladů za sociální služby poskytované
v Domově pro seniory sv. Jana Pavla II.
v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
1) Pan/ paní: _________ __________________________nar. _______________
Bydlištěm: __________________________________________________________
dále jen „Plátce“
a
2) 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
zastoupená: Ing. Jiřím Lodrem
dále jen „Poskytovatel“

1 - Předmět dohody
a) Z důvodu nepostačujících vlastních příjmů Uživatele sociální služby, kterými by hradil úhradu
za poskytované sociální služby, dohodly se obě výše uvedené strany na finanční spoluúčasti,
dále jen „spoluúčast“.
b) Spoluúčast úhrady bude hrazena z prostředků Plátce a to v souladu s výše uvedeným
ustanovením zákona.
c) Spoluúčast úhrady použije Poskytovatel výhradně na úhradu nákladů za poskytované sociální
služby.

2 - Výše spoluúčasti úhrady a způsob placení
a) Sjednaná měsíční výše spoluúčasti činí XXXX,- Kč měsíčně. Spoluúčast úhrady bude Plátce
provádět platbou na účet příjemce ČSOB Stříbro č. ú. 167 510 248 /0300 s variabilním
symbolem XXXX do 15. dne v měsíci, za který má být zaplaceno.

3 – Ostatní ujednání
a) Dohoda na finanční spoluúčasti na nákladech spojených s poskytováním sociální služby se
uzavírá na dobu neurčitou.
b) Dohoda může být měněna nebo vypovězena pouze písemně.

4 - Závěrečná ustanovení
a) Dohoda je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu. Každá výše uvedená
strana obdrží jedno vyhotovení.
b) Výše uvedené strany prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla
uzavřena po vzájemném projednání, na základě jejich práv a svobodné vůle.
c) Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami.
Ve Stříbře dne ____________
____________________
(podpis Plátce)
Stránka 1 z 1

_____________________
(podpis Poskytovatele)

