Obec Zdiby
Zdiby – Veltěž, Průběžná 11, PSČ 250 66

e-mail: podatelna@obeczdiby.cz , identifikátor datové schránky: vt2b6m8

RADA OBCE ZDIBY

USNESENÍ
Rady obce Zdiby
číslo 354/60/2022
ze dne 20.5.2022

k uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o zajištění sociálních služeb v obci
Zdiby, ve znění dodatku č. 1 rozšiřujícího sociální služby o službu
„senior taxi“ ze dne 24.6.2019
Rada obce Zdiby

I.

Bere na vědomí
Informace uvedené v důvodové zprávě a předložené znění Dodatku č. 2 ke Smlouvě
o zajištění sociální služby – pečovatelská služba – v obci Zdiby uzavřené dne
24.6.2022 s poskytovatelem: ANTONIA senior services s.r.o, se sídlem: Za Školkou
104, 250 63 Čakovičky, okr. Mělník, IČO: 24153621;

II. Rozhoduje
o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o zajištění sociální služby – pečovatelská služba
– v obci Zdiby uzavřené dne 24.6.2022 s poskytovatelem: ANTONIA senior services
s.r.o, se sídlem: Za Školkou 104, 250 63 Čakovičky, okr. Mělník, IČO: 24153621 (dále
jen jako „Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění sociální služby“) ve znění přiloženém
jako příloha č. 1 tohoto usnesení;

III. Ukládá
1) starostce obce Zdiby uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění sociální služby ve
znění přiloženém jako příloha č. 1 tohoto usnesení;
2) zajistit zveřejnění Ceníku poskytování pečovatelské služby, který tvoří přílohu
Dodatku č. 2 ke Smlouvě o zajištění sociální služby na webu obce Zdiby.

JUDr. Eva Slavíkova v. r.
starostka obce Zdiby
Ing. Katerina Kolarova v. r.
2. místostarostka obce Zdiby

Předkladatel:
Provede:
Na vědomí:
Příloha č. 1:

JUDr. Eva Slavíková, starostka
JUDr. Eva Slavíková, starostka
OÚ Zdiby
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění sociální služby

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
k návrhu usnesení Rady Obce Zdiby č. 354/60/2022
V rámci snahy zlepšit co nejvíce kvalitu života v obci Zdiby, a to zejména pro seniory, osoby
zdravotně hendikepované, sociálně slabé a matky samoživitelky byly v r. 2019 v obci Zdiby
rozšířeny sociální služby, a to včetně služby „senior taxi“, která je občanům obce nápomocná při
zajištění dopravy k lékaři, na úřad nebo na nákup základních životních potřeb a potravin
(usnesením rady obce č. 59/10/2019 ze dne 17.6.2019).
Vzhledem ke skutečnosti, že v této době dochází k nárůstu řady provozních vstupů, které jsou
nezbytné pro zajištění pečovatelské služby, ale i služby senior taxi (např. nárůstu cen pohonných
hmot, nárůstu cen energií, mezd u zaměstnanců sociálních služeb apod.), avšak nedocházelo
v mezidobí ke zdražování souvisejících služeb, je nyní předkládáno navýšení, které spočívá
v aktualizovaném Ceníku poskytování pečovatelské služby a dále v nárůstu úhrady za
poskytování sociálních služeb ze současných 130 Kč/ hod. na 135 Kč/ hod. a dále k nárůstu
dopravného ze stávajících 8 Kč/km na 12 Kč/ km.

DODATEK č. 2
ke smlouvě o zajištění sociální služby – pečovatelská služba – v obci Zdiby
ze dne 24.6.2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 24.6.2019
(dále jen „Smlouva“ nebo „Dodatek č. 1“)
ANTONIA senior services s.r.o.
(dále jen „poskytovatel“)
Se sídlem:

Obec Zdiby
(dále jen „objednatel“)
Se sídlem:

Průběžná 11, 250 66 Zdiby

Jednající:

Za Školkou 104,
250 63 Čakovičky
Jan Porubský

Jednající:

JUDr. Eva Slavíková

Funkce:
Tel.:

Jednatel
+

Funkce:
Tel.:

Starostka obce
+

E-mail:
IČO:

E-mail:
24153621

IČO:

00241032

DIČ:

DIČ:

CZ00241032

C 183577 vedená u Městského
Zapsaná
v obchodním soudu v Praze
rejstříku:
Bank.
spojení:

Zapsaná
v obchodním
rejstříku:
Bank. spojení:

Nezapsán

(společně též „smluvní strany“)
Smluvní strany se dohodly na změně stávající Smlouvy ve znění Dodatku č. 1
Dodatkem č. 2 a vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 2 obsažených a s úmyslem
být tímto Dodatkem č. 2 vázány se domluvily na následujícím znění takto:

KONSTATUJE SE, ŽE:
A. Poskytovatel uzavřel s objednatelem dne 24.6.2019 Smlouvu o zajištění sociální služby –
pečovatelská služba – v obci Zdiby a dále Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění sociální služby
– pečovatelská služba – v obci Zdiby, jejichž předmětem je zajišťování pečovatelské služby
v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
včetně stanovení rozsahu poskytovaných služeb a dalších souvisejících otázek a úhrad
(dále společně také jako „Smlouva“ nebo samostatně „Smlouva“ a „Dodatek č. 1“).
B. Smluvní strany tímto uzavírají Dodatek č. 2 ke Smlouvě v následujícím znění:

Předmět Dodatku č. 2
1.1

Smluvní strany se dohodly na zrušení přílohy č. 3 Smlouvy nazvané „Úhrady za
poskytování sociální služby – pečovatelská služba, která se s účinností od 1.6.2022
nahrazuje novou přílohou č. 3 nazvanou „Ceník poskytování pečovatelské služby“.

1.2

Smluvní strany se dále dohodly na úpravě článku IV. odst. 1 Dodatku č. 1 a to tak, že
článek IV. odst. 1 Dodatku č. 1 se ruší a nově zní s účinností od 1.6.2022 takto:
„1. Objednatel se zavazuje hradit Služby na základě poskytovatelem vystavené faktury
s těmito náklady:
a) čas potřebný k zajištění Služby ve výši 135,- Kč/hodinu,
b) dopravné ve výši 12,- Kč/km (dále jen „náklady“).“
Závěrečná ujednání

2

2.1

Tento Dodatek č. 2 tvoří nedílnou součást Smlouvy. Ostatní ujednání Smlouvy
neuvedené v tomto Dodatku č. 2 se nemění.

2.2

Nedílnou přílohu tohoto Dodatku č. 2 tvoří Ceník poskytování pečovatelské služby
vyhotovený ke dni 1.5.2022 uvedený v čl. 1 odst. 1.1 tohoto Dodatku č. 2.

2.3

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními
stranami.

2.4

Tento Dodatek č. 2 byl schválen usnesením rady obce Zdiby č. 354/60/2022 dne
20.5.2022.

2.5

Smluvní strany konstatují, že tento Dodatek č. 2 byl vyhotoven ve dvou stejnopisech,
z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel také jedno vyhotovení. Každý
stejnopis má právní sílu originálu.

2.6

Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 2 a prohlašují, že si Dodatek č.
2 přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých
údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého
oprávněného zástupce.

Ve Zdibech dne

Ve Zdibech dne

……………………………………………………..

………………………………………………………….

JUDr. Eva Slavíková

Jan Porubský, jednatel

objednatel

poskytovatel

Ceník poskytování pečovatelské služby
Úkony pečovatelské služby definované vyhláškou
č. 505/2006 Sb., v platném znění

Základní
sazba

Doba,
množství

Poznámka

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních
pomůcek
67,5 Kč do 30 minut
Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu
ve vnitřním prostoru
Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
Pomoc při úkonech osobní hygieny
Pomoc při základní péči o vlasy a nehty
67,5 Kč do 30 minut
Pomoc při použití WC
3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
objednání stravy u
dodavatele, platba u
Zajištění stravy
dodavatele, mimořádné
odhlášení stravy
dovoz jednoho jídla ke
Dovoz stravy
35 Kč
klientovi
Pomoc při přípravě jídla a pití
67,5 Kč do 30 minut
Příprava a podání jídla a pití
4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti
Běžný úklid a údržba domácnosti
Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti,
například sezonního úklidu, úklidu po malování
pouze pokud v objektu není
Donáška vody
rozvod pitné vody
Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva,
67,5 Kč do 30 minut
údržba topných zařízení
Běžné nákupy (pouze Lidl, Tesco, Globus)
Velký nákup (např. týdenní nákup, nákup ošacení,
nezbytného vybavení domácnosti apod.)
Pochůzky (lékař, lékárna, pošta, banka, úřady apod.)
Praní a žehlení osobního prádla
za každý
80 Kč započatý 1 kg
Praní a žehlení ložního prádla
5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k
lékaři a doprovod zpět
Doprovázení dospělých k lékaři, na instituce
67,5 Kč do 30 minut
poskytující veřejné služby,
do školy, školského zařízení, do zaměstnání a
doprovázení zpět
Fakultativní činnost
Doprava klienta

12 Kč za 1 km

*Sazba však nepřesahuje maximální možnou částku stanovenou vyhláškou č. 505/2006, Sb. ve znění

pozdějších předpisů. Pokud službu u klienta provádí dvě pečovatelky, strávený čas se násobí dvěma.
Úhrady jsou stanoveny v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., v platném znění
Bude-li služba odřeknuta méně než 1 den předem, může být účtován storno poplatek ve výši 80 % ceny.
Platnost ceníku od 1. 05. 2022
(pozn.: obec Zdiby schváleno od 1.6.2022)

