BESKYD FM, z. ú.
Hlavní třída 2326
738 01 Frýdek – Místek

IČ: 094 70 646
Tel.: 727 861 353
www.beskydfm.cz

Smlouva č. o poskytnutí sociální služby
Smluvní strany:
Název zařízení:
Adresa:
Zastoupen:
IČ:
Č. ú.:
dále jen „Poskytovatel“

BESKYD FM, z.ú.
Hlavní třída 2326,73801 Frýdek-Místek
Mgr. Katarínou Valentovou – ředitelkou
09470646
1371468002/2700

a
Paní:
Bytem:
Datum narození:
dále jen „Klient“
I.
Druh sociální služby
1. Účelem této Smlouvy je stanovení podmínek, za kterých budou klientovi
poskytovány sociální služby domova se zvláštním režimem v souladu s § 50
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
2. Poskytovatel je oprávněn k poskytování sociálních služeb na základě Rozhodnutí
o registraci vydaného dne 06.10.2020 Krajským úřadem Moravskoslezského kraje.

II.
Rozsah poskytování sociální služby

Poskytovatel se zavazuje poskytovat Klientovi tyto služby:

1. ubytování:
• Ubytování ve dvoulůžkovém pokoji se sociálním zařízením a sprchou.
• Pokoj je standardně vybaven následujícím zařízením: 2 lůžka, 1 stůl, 2 šatní
skříně, 2 židle, 2 stolky. Po dohodě s poskytovatelem si může klient pokoj
vybavit také vlastními doplňky a nábytkem.
• Mimo pokoj a prostory uvedené v předchozím odstavci může Klient, způsobem
obvyklým, užívat společně s ostatními klienty:
o jídelnu v 1. patře
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o denní společenskou místnost ve 2. patře s TV přijímačem
o kulturní místnost vybavenou TV přijímačem ve 2. patře
o všechny chodby a schodiště přízemního podlaží, 1., 2. a 3. patra budovy
o altánek a posezení v prostoru parkoviště.
• Ubytování zahrnuje také topení v zimní sezóně, celoroční používání teplé a
studené vody, odběr elektrického proudu v rámci standardního vybavení pokoje
(článek 1. odstavec 2), úklid pokoje a všech prostor zařízení, praní ložního a
osobního prádla.
• Poskytovatel je povinen udržovat prostory k ubytování ve stavu způsobilém pro
řádné ubytování a užívání a zajistit nerušené naplňování práv Klienta spojené
s užíváním těchto prostor.
• Klient je povinen užívat prostory vyhrazené mu k ubytování řádně a vyhnout se
chování, které by mohlo vést k omezení nerušeného výkonu práv jiných klientů.
• Poskytovatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech a po předchozím
projednání s Klientem přestěhovat Klienta na jiný pokoj v rámci zařízení.
• Klient má možnost umístit do svého pokoje vlastní TV přijímač nebo rádio. Cena
za tuto službu je uvedena v aktuálním Sazebníku, který je Přílohou č. 2 této
Smlouvy.
2. stravování:
• Poskytovatel je povinen zajistit Klientovi celodenní stravu v rozsahu 3 hlavních
jídel - snídaně, obědu a večeře a 1 svačiny odpoledne. Klient se zdravotní
diagnózou „diabetik“ dostane navíc 1 svačinu dopoledne a další večeři.
• Stravování probíhá na základě předem zveřejněného jídelního lístku a podle
Domácího řádu, který je přílohou č. 1 této smlouvy.
• V případě potřeby a na doporučení ošetřujícího lékaře Poskytovatel zajistí
stravování podle individuálního dietního režimu Klienta.
• Klient se může na základě svého individuálního plánu a dle svých zdravotních
možností stravovat buď v jídelně anebo ve svém pokoji.
3. zajištění péče:
• Poskytovatel se zavazuje poskytovat Klientovi, tyto základní činnosti v souladu
se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách:
o pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
o pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
o zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
o sociálně terapeutické činnosti
o aktivizační činnosti
o pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí
• Poskytovatel nabízí klientům fakultativní činnosti nad rámec základních
činností, jejichž výčet včetně ceny jsou Přílohou č. 2 této Smlouvy, které si hradí
klient ze svých financí.
• Konkrétní individuální rozsah poskytovaných služeb bude poskytován dle
individuálního plánu Klienta, sestavovaného s přihlédnutím k možnostem,
zdravotnímu stavu a věku a stanovení osobního cíle Klienta.
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III.
Místo a čas poskytování sociální služby
1. Služba sjednaná v čl. II. Smlouvy se poskytuje v domově Beskyd FM, z.ú.
provozovaném Poskytovatelem ve Frýdku-Místku, ul. Hlavní třída, č. p. 2326.
2. Služba sjednaná v čl. II. Smlouvy se poskytuje 24 hodin denně, a to každý den po
dobu platnosti Smlouvy.

IV.
Výše úhrady a způsob jejího placení
1. Klient platí úhradu za ubytování v částce 250 Kč/den a úhradu za stravu v částce
205 Kč/den a to do 15. dne v kalendářním měsíci, za který má být zaplacena.
2. Je-li výše úhrady vyšší než 85 % příjmu žadatele, platí Klient částku ve výši 85 %
svého měsíčního příjmu a platba za pobyt je snížena. V tomto případě je povinen
uvést všechny své finanční zdroje (zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách ve
znění pozdějších předpisů, § 73, písm. 5).
3. Klient souhlasí s poskytnutím příspěvku na péči v přiznané výši zařízení BESKYD
FM, z.ú. na krytí nákladů sociální péče podle zákona 108/2006 Sb. o sociálních
službách po dobu platnosti Smlouvy. Příspěvek na péči nenáleží Domovu pouze
v případě pobytu Klienta u osoby blízké po 3 dnech nepřítomnosti (jeden celý den
= doba od 0.oo do 24.oo hodin) anebo v případě hospitalizace Klienta delší než 1
měsíc.
4. Klient souhlasí se zasíláním platby za ubytování a stravu převodem na účet
Poskytovatele č. 1371468002/2700 pod variabilním symbolem rodného čísla),
vedeným u UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, a.s. pobočka
Frýdek-Místek, anebo zasíláním přiznané výše důchodu od ČSSZ(týká se pouze
klientů, kteří uzavřeli prvotní smlouvu do 1.1. 2022).
5. Pravidla pro výpočet přeplatku úhrady jsou stanovena v Domácím řádu domova
BESKYD FM, z. ú., který je přílohou č. 1 této Smlouvy.
6. Pokud platí Klient úhradu dle bodu 2 tohoto článku, je povinen při každé změně
svého příjmu ve smyslu § 7 zákona č. 110/2006 Sb. o životním a existenčním
minimu a rozhodnutí o výši přiznaného příspěvku doložit do 3 dnů tuto změnu
Poskytovateli.
7. Vyúčtování úhrady za poskytované služby je Poskytovatel povinen vyúčtovat
nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za
který Poskytovatel vyúčtování předkládá.
8. Po dobu nepřítomnosti (pobyt u rodiny, hospitalizace ap.) hradí Klient pouze platbu
za ubytování ve výši 250,- Kč/ den.
9. Poskytovatel může jednostranně změnit cenu za ubytování a stravu. Stanovená
cena musí být v souladu s prováděcí vyhláškou č.505/2006 Sb. v platném znění.
Tento úkon je povinen poskytovatel doručit Klientovi v písemném vyhotovení do
posledního dne v měsíci, ve kterém nabývá účinnosti. Dnem účinnosti tohoto úkonu
se mění odst. 1, 2, 9, čl. IV této smlouvy.
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V.
Ujednání o dodržování Domácího řádu stanoveného Poskytovatelem
pro poskytování sociálních služeb

1. Klient prohlašuje, že byl seznámen s Domácím řádem domova BESKYD FM, z. ú.,
v němž se poskytuje sociální služba podle této Smlouvy. Klient prohlašuje, že
Domácí řád mu byl předán v písemné podobě jako Příloha č. 1 této Smlouvy, a že
byl s tímto řádem adekvátním způsobem srozuměn. Klient se zavazuje a je
povinen tento řád dodržovat.
2. Klient prohlašuje, že byl seznámen se sazebníkem za fakultativní služby, který je
součástí této Smlouvy jako Příloha č. 2.
VI.
Výpovědní důvody, výpovědní lhůty
1. Smlouvu lze ukončit dohodou nebo výpovědí.
2. Klient může Smlouvu vypovědět bez udání důvodu.
3. Poskytovatel musí výpověď kvalifikovaně zdůvodnit:
• jestliže Klient hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Za
hrubé porušení se považuje zejména:
o zamlčení výše příjmu nebo jeho změn, pokud byla úhrada za
ubytování a stravu stanovena podle odst. 2 a odst. čl. IV.
o prodlení s úhradou dle čl. IV. Smlouvy více jak 30 dní.
• jestliže Klient i po opětovném napomenutí hrubě poruší povinnosti, které mu
vyplývají z Domácího řádu. Domácí řád je přílohou č. 1 této Smlouvy.
• změna zdravotního stavu Klienta.
• změna činnosti poskytovatele.
4. Výpovědní lhůta činí 30 dnů a začíná běžet doručením výpovědi druhé straně,
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
VII.
Doba platnosti smlouvy
1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními
stranami na dobu určitou od ………… do ……………………….
2. Klient nemůže práva z této Smlouvy postoupit na jinou osobu.
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VIII.
Závěrečná ujednání

1. Smlouva je vyhotovena ve třech exemplářích s platností originálu. Každá smluvní
strana obdrží jedno vyhotovení.
2. Smlouva může být změněna pouze písemně.
3. Smluvní vztah založený touto smlouvou může zaniknout písemnou dohodou obou
smluvních stran nebo písemnou výpovědí, a dále úmrtím Klienta nebo zánikem
Poskytovatele.
4. Smluvní strany prohlašují, že smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a
že Smlouvu neuzavřeli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím
obsahem úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Ve Frýdku-Místku, dne

….…………….............................

….…………….............................
Mgr. Valentová Katarína

Za Klienta

za Poskytovatele

Přítomna podpisu a seznámena s obsahem smlouvy:

…………………………………………..

Dne: …………………………………………..

Příloha č. 1 – Domácí řád
Příloha č. 2 – Sazebník
Příloha č. 3 – Souhlas s fotografováním
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