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 59/10/2019
ze dne 17. 6. 2019

k uzavření smlouvy o zajištění sociálních služeb v obci Zdiby,
včetně dodatku č. 1 rozšiřujícího sociální služby o službu „senior taxi“
– resp. o přepravu do zdravotnických zařízení, na jednání s úřady
nebo za osobními nákupy
Rada obce Zdiby

I.

Schvaluje
1) Smlouvu o zajištění sociální služby – pečovatelská služba – v obci Zdiby, včetně
přílohy č. 1–3, ve znění uvedeném jako PŘÍLOHA 1 - 4 tohoto usnesení, k uzavření
s poskytovatelem: ANTONIA senior services s.r.o, se sídlem: Za Školkou 104, 250
63 Čakovičky , okr. Mělník, IČO: 24153621;
2) dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění sociální služby – pečovatelská služba – v obci
Zdiby, ve znění uvedeném jako PŘÍLOHA 5 tohoto usnesení k uzavření
s poskytovatelem: ANTONIA senior services s.r.o, se sídlem: Za Školkou 104, 250
63 Čakovičky , okr. Mělník, IČO: 24153621

II. Souhlasí
s uzavřením Smlouvu o zajištění sociální služby – pečovatelská služba – v obci Zdiby,
včetně přílohy č. 1–3, které tvoří její nedílnou součást, jakož i s uzavřením dodatku
č. 1 ke smlouvě o zajištění sociální služby – pečovatelská služba – v obci Zdiby, dle
bodu I. tohoto usnesení;

III. Rozhoduje
o uzavření Smlouvy o zajištění sociální služby – pečovatelská služba – v obci Zdiby,
včetně přílohy č. 1–3, které tvoří její nedílnou součást, jakož i dodatku č. 1 ke
smlouvě o zajištění sociální služby – pečovatelská služba – v obci Zdiby, dle bodu I.
tohoto usnesení, s poskytovatelem: ANTONIA senior services s.r.o, se sídlem: Za
Školkou 104, 250 63 Čakovičky , okr. Mělník, IČO: 24153621;

IV. Ukládá
1) starostce obce Zdiby uzavřít Smlouvu o zajištění sociální služby – pečovatelská
služba – v obci Zdiby, včetně přílohy č. 1–3, které tvoří její nedílnou součást, jakož
i dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění sociální služby – pečovatelská služba – v obci
Zdiby dle bodu III tohoto usnesení;
Termín: do 30. 6. 2019
2) zajistit informovanost občanů o možnosti využití rozšířených sociálních služeb,
zejména služby „senior taxi“ určené pro přepravu do zdravotnických zařízení, na
jednání s úřady nebo za osobními nákupy dle stanovených podmínek.
JUDr. Eva Slavíkova v. r.
starostka obce Zdiby
Ing. Katerina Kolarova v. r.
2. místostarostka obce Zdiby

Předkladatel: starostka JUDr. Slavíková
Provede:
starostka
Na vědomí:
Příloha:
Příloha č. 1: Smlouva o zajištění sociální služby – pečovatelská služba – v obci Zdiby
Příloha č. 2: Příloha č. 1 smlouvy – Rozsah činností zajišťovaných v souvislosti s
poskytováním sociálních služeb
Příloha č. 3: Příloha č. 2 smlouvy – Podmínky poskytování sociálních služeb
Příloha č. 4: Příloha č. 3 smlouvy – Ceník poskytované sociální služby
Příloha č. 5: Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění sociální služby – pečovatelská služba –
v obci Zdiby.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
k návrhu usnesení Rady Obce Zdiby č. 59/10/2019
V rámci snahy zlepšit co nejvíce kvalitu života v obci Zdiby, a to zejména pro seniory, osoby
zdravotně hendikepované, sociálně slabé a matky samoživitelky je navrhováno rozšířit sociální
služby v obci Zdiby, včetně služby „senior taxi“, která by měla být těmto občanům nápomocná při
zajištění dopravy k lékaři, na úřad nebo na nákup základních životních potřeb a potravin.
Tato služba by byla hrazena z rozpočtu obce Zdiby z § 6171, položky 5367 v rozsahu max. ve výši
10.000,- Kč měsíčně a podléhala by evidenci a kontrole využívání tak, aby byla dostupná pro ty
občany, kterým má být určena.

Za Školkou 104
Čakovičky
PSČ : 250 63
IČ: 24153621
Tel: 608 50 50 45
e-mail: vedouci.antonia@gmail.com
web: www.antonia.cz

Smlouva o zajištění sociální služby – pečovatelská služba – v obci ZDIBY
I.
Smluvní strany

Poskytovatel :
Zastoupený :
Adresa:
IČ:

ANTONIA senior services s.r.o
Janem Porubským - jednatelem
Za Školkou 104, 250 63 Čakovičky , okr. Mělník
24153621
(dále jen poskytovatel)

Objednatel :
Zastoupený:
Adresa:
IČ:

Obec Zdiby
JUDr. Evou Slavíkovou – starostkou obce
Průběžná 11, 250 66 Zdiby
00241032
(dále jen objednatel)

II.

Předmět smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel bude zajišťovat v obci sociální služby,
pečovatelskou službu v souladu s platnou legislativou – (zákon č.108/2006 Sb. a jeho
prováděcí vyhláškou č.505/2006 Sb., vše v platném znění.)
2. Poskytovatel zajistí další činnosti spojené s poskytováním sociálních služeb v obci blíže
specifikované v příloze 1, také v souladu s platnou legislativou.
3. Součástí závazku je metodická a terénní práce související s poskytovanou sociální
službou v obci, podle přílohy 1.

III.

Čas plnění

1. Službu bude poskytovatel zajišťovat dle požadavků obyvatel obce a jejich spádové
oblasti pravidelně denně včetně víkendů a svátků v časovém rozsahu cca 7.00 do 21.00
hod. dle aktuální potřeby uživatelů služby a možností zaměstnanců poskytovatele.
2. Služby budou zajišťovány v rozsahu základních činností podle § 37, zákona
č.108/2006Sb., v platném znění, a za podmínek dle Hlavy II zákona -viz příloha 2.

IV.

Ujednání o úhradě

1. Smluvní strany se dohodly na výši smluvní úhrady za poskytované základní sociální
služby v obci Zdiby, a to čtvrtletně v částce 3000,- Kč. Výši úhrady lze měnit k 1. 1.
následujícího roku po vzájemné dohodě smluvních stran.
2. Částka bude splatná v měsíci dubnu, červenci, říjnu a lednu vždy za předchozí čtvrtletí
na základě faktury předložené poskytovatelem, nejpozději do konce předmětného
měsíce.
3. Fakturovanou částku se objednatel zavazuje provést bezhotovostně do data splatnosti
na číslo účtu uvedené na faktuře.

V.

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se zavazují ke vzájemnému neobcházení ve smluvních podmínkách,
na něž se vztahuje tato smlouva.
2. S ohledem na skutečnost, že si v průběhu plnění předmětu této smlouvy mohou smluvní
strany vzájemně předávat informace důvěrného charakteru, zavazují se obě smluvní
strany udržet tyto informace v tajnosti a neprozradit je, nebo je jinak zpřístupnit a
zavazují se zabránit jejich uvolnění.
3. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a lze ji ukončit písemnou výpovědí
smluvních stran k 31. 12. aktuálního kalendářního roku, s výpovědní lhůtou
2 měsíců nebo na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
4. Smlouvu lze po vzájemné dohodě a v případě potřeby rozšířit o další činnosti a druh
sociální služby, na základě aktuálních potřeb obyvatel regionu.
5. Ve všech ostatních záležitostech neupravených touto smlouvou se vzájemný vztah obou
smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními předpisu č.89/2012 – Nový Občanský
zákoník.
6. Veškeré změny a doplňky k této smlouvě, jsou možné po vzájemné dohodě obou
smluvních stran, a to výhradně písemnou formou.
7. Tato smlouva je závazná i pro právní nástupce obou smluvních stran.

8. Obě smluvní strany potvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně a vážně,
na základě projevené vůle obou smluvních stran, že souhlasí s jejím obsahem, a že tato
smlouva nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
9. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží
po jednom vyhotovení.
10. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
příloha 1.: Rozsah činností zajišťovaných v souvislosti s poskytováním sociálních
služeb
příloha č.2: Výtah ze zákona č.108/2006 Sb.
příloha 3.: Úhrady za poskytování sociální služby-pečovatelská služba

V ……………………………………….

dne …...………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………

starostka obce - JUDr. Eva Slavíková
objednatel

jednatel – Jan Porubský
poskytovatel

Příloha č. 1 Rozsah činností zajišťovaných v souvislosti s poskytováním sociálních služeb
1. Všechny povinnosti spojené s registrací a všemi změnami, které je nutno hlásit krajskému
úřadu, do 15 dnů ohlásit.
2. Plnění registračních podmínek dle § 78 až § 84 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů (viz Hlava II, Díl 1, Oddíl 1).
3. Plnění povinností poskytovatele dle § 88 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve
znění pozdějších předpisů (viz Hlava II, Díl 2).
4. Zajistit naplnění předepsané kvalifikace pro všechny zaměstnance a dalšího průběžného
vzdělávání.
5. Zajistit zástup služby za dovolenou, nemoc a ostatní zákonné nároky zaměstnanců.
6. Zajistit poradenství pro klienty i další občany obce – povinnost každého poskytovatele sociální
služby + nabídka půjčovny pomůcek a poradenství ohledně pomůcek.
7. Veškerou péči o zaměstnance, včetně povinného školení BOZP, PO, řidičů, apod.
8. Zajišťovat a kontrolovat dodržování hygienických podmínek při poskytování sociální služby.
9. Sledování vypsaných dotačních titulů a zpracování žádosti o dotace pro celou oblast zajišťování
sociálních služeb.
10. Sledování změn zákonů vztahujících se k sociálním službám a informace o změnách pro
zaměstnance, klienty i vedení obce.
11. Vedení evidence uživatelů služby a výše jejich úhrad pro konečné vyúčtování nákladů na služby
pro obec.
12. Zpracování standardu kvality sociálních služeb a jejich naplňování v praxi, včetně dalších
směrnic a pokynů organizace.

Příloha č.2

HLAVA II

PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Díl 1

Registrace
Oddíl 1

Podmínky registrace
§ 78

(1) Sociální služby lze poskytovat jen na základě oprávnění k poskytování sociálních služeb,
není-li v § 83 a 84 stanoveno jinak; toto oprávnění vzniká rozhodnutím o registraci.
(2) O registraci rozhoduje krajský úřad příslušný podle místa trvalého nebo hlášeného pobytu
fyzické osoby nebo sídla právnické osoby, popřípadě podle umístění organizační složky
zahraniční právnické osoby na území České republiky; v případě, že zřizovatelem
poskytovatele sociálních služeb je ministerstvo, rozhoduje o registraci toto ministerstvo (dále
jen "registrující orgán").
§ 79
(1) Podmínkou registrace je
a) podání písemné žádosti o registraci, která obsahuje náležitosti uvedené v odstavci 5,
b) odborná způsobilost všech fyzických osob, které budou přímo poskytovat sociální služby,
c) bezúhonnost
1. všech fyzických osob, které budou přímo poskytovat sociální služby,
2. právnické osoby, která bude poskytovat sociální služby,
d) zajištění hygienických podmínek, jsou-li sociální služby poskytovány v zařízení sociálních
služeb,
e) vlastnické nebo jiné právo k objektu nebo prostorám, v nichž budou poskytovány sociální
služby,
f) zajištění personálních, materiálních a technických podmínek odpovídajících druhu
poskytovaných sociálních služeb,

g) skutečnost, že na majetek fyzické nebo právnické osoby, která je žadatelem o registraci,
nebyl prohlášen konkurs nebo proti ní nebylo zahájeno insolvenční řízení anebo nebyl
insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka.
(2) Za bezúhonné se pro účely tohoto zákona považují fyzická osoba a právnická osoba, které
nebyly odsouzeny pro úmyslný trestný čin, ani trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti
s vykonáváním činností při poskytování sociálních služeb nebo činností s nimi srovnatelných,
anebo fyzická osoba a právnická osoba, jejichž odsouzení pro tyto trestné činy bylo zahlazeno
nebo se na ně z jiných důvodů hledí, jako by nebyly odsouzeny.
(3) Bezúhonnost se dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů a dále doklady prokazujícími
splnění podmínky bezúhonnosti vydanými státy, ve kterých se fyzická osoba zdržovala v
posledních 3 letech nepřetržitě déle než 3 měsíce nebo právnická osoba vykonávala činnost v
posledních 3 letech alespoň po dobu 3 měsíců. Výpis z evidence Rejstříku trestů a další
doklady, jimiž se dokládá bezúhonnost, nesmí být starší 3 měsíců. Při uznávání dokladu o
bezúhonnosti, který vydal příslušný orgán jiného členského státu Evropské unie, se postupuje
podle zvláštního právního předpisu31). Za účelem doložení bezúhonnosti si registrující orgán
vyžádá podle zvláštního právního předpisu30a) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o
vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v
elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(4) Odborná způsobilost se posuzuje podle § 110 odst. 4 a 5, § 116 odst. 5 a § 117.
(5) Žádost o registraci obsahuje tyto údaje a připojené doklady:
a) je-li žadatelem právnická osoba, obchodní firmu nebo název, sídlo nebo umístění její
organizační složky, identifikační číslo osoby (dále jen „identifikační číslo“) a statutární orgán,
b) je-li žadatelem fyzická osoba, jméno, popřípadě jména, příjmení, místo trvalého nebo
hlášeného pobytu a datum a místo narození,
c) je-li žadatelem organizační složka státu nebo územní samosprávný celek, jehož jménem
bude poskytovat sociální služby organizační složka územního samosprávného celku, její
název, sídlo, identifikační číslo jejího zřizovatele, jméno, popřípadě jména, a příjmení
vedoucího organizační složky,
d) údaje o poskytovaných sociálních službách, kterými jsou
1. název a místo zařízení anebo místo nebo místa poskytování sociálních služeb, popřípadě
požadavek na nezveřejňování místa zařízení, jde-li o sociální služby poskytované v azylovém
domě anebo pobytové sociální služby poskytované v intervenčním centru nebo v zařízení pro
krizovou pomoc,
2. druhy poskytovaných sociálních služeb,
3. okruh osob, pro které je sociální služba určena, popřípadě jejich věková hranice nebo druh
zdravotního postižení,
4. popis realizace poskytování sociálních služeb,

5. popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb,
6. časový rozsah poskytování sociálních služeb,
7. kapacita poskytovaných sociálních služeb,
8. plán finančního zajištění sociálních služeb,
9. způsob zajištění zdravotní péče, jde-li o poskytování sociálních služeb podle § 34 odst. 1
písm. c) až f),
10. den započetí poskytování sociálních služeb,
e) doklad o bezúhonnosti fyzických osob nebo právnické osoby uvedených v odstavci 1 písm.
c), s výjimkou výpisu z evidence Rejstříku trestů,
f) doklady nebo jejich úředně ověřené kopie prokazující odbornou způsobilost fyzických osob
uvedených v odstavci 1 písm. b),
g) rozhodnutí o schválení provozního řádu zařízení sociálních služeb uvedeného v § 34 odst. 1
písm. c) až f) vydané orgánem ochrany veřejného zdraví,
h) doklad o vlastnickém nebo jiném právu k objektu nebo prostorám, v nichž budou
poskytovány sociální služby, z něhož vyplývá oprávnění žadatele tyto objekty nebo prostory
užívat,
i) je-li žadatelem právnická osoba, úředně ověřené kopie zakladatelských dokumentů a
dokladů o registraci podle zvláštních právních předpisů, popřípadě výpis z obchodního
rejstříku nebo jiné evidence podle zvláštních právních předpisů,
j) doklad, že žadatel nemá daňové nedoplatky a nemá nedoplatek na pojistném a na penále na
veřejné zdravotní pojištění a na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti,
k) čestné prohlášení o skutečnostech uvedených v odstavci 1 písm. g), jde-li o žadatele, na
kterého se vztahuje insolvenční zákon56).
(6) Registrující orgán může rozhodnout, že doklady, které žadatel přikládá k registraci podle
odstavce 5 a § 80, je možno podat také v elektronické podobě ve formátu, který vyhlásí
registrující orgán, pokud není předepsán zvláštním právním předpisem.
§ 80
Poskytovatel sociálních služeb je povinen před započetím jejich poskytování uzavřít pojistnou
smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování sociálních služeb;
toto pojištění musí být sjednáno po celou dobu, po kterou poskytuje sociální služby podle
tohoto zákona. Poskytovatel sociálních služeb je povinen do 15 dnů ode dne uzavření pojistné
smlouvy zaslat její úředně ověřenou kopii registrujícímu orgánu.
§ 81

(1) Registrující orgán vydá rozhodnutí o registraci, jestliže žadatel prokáže, že splňuje
podmínky uvedené v § 79 odst. 1.
(2) Rozhodnutí o registraci obsahuje
a) označení poskytovatele sociálních služeb s uvedením údajů podle § 79 odst. 5 písm. a), b)
nebo c),
b) identifikační číslo přidělené poskytovateli sociálních služeb; pokud poskytovateli
sociálních služeb dosud nebylo identifikační číslo přiděleno, poskytne ho registrujícímu
orgánu správce základního registru osob31a),
c) název a místo zařízení anebo místo nebo místa poskytování sociálních služeb,
d) druhy sociálních služeb, které budou poskytovány, číselné označení sociální služby
(identifikátor) a formy poskytování sociálních služeb,
e) okruh osob, kterým budou sociální služby poskytovány,
f) údaj o kapacitě poskytovaných sociálních služeb,
g) den započetí poskytování sociálních služeb.
§ 82
(1) Poskytovatel sociálních služeb je povinen písemně oznámit registrujícímu orgánu změny
týkající se údajů obsažených v žádosti o registraci a v dokladech předkládaných s touto
žádostí podle § 79 odst. 5, s výjimkou údajů, které jsou náležitostí rozhodnutí o registraci
podle § 81 odst. 2, a s výjimkou údaje podle § 79 odst. 5 písm. d) bodu 8. Poskytovatel
sociálních služeb je povinen tyto změny oznámit do patnáctého dne kalendářního měsíce
následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém změny nastaly, a doložit tyto změny
příslušnými doklady.
(2) O změnách údajů, které jsou náležitostí rozhodnutí o registraci podle § 81 odst. 2, vydává
registrující orgán rozhodnutí o změně registrace, a to na základě písemné žádosti
poskytovatele sociálních služeb. Žádost o změnu registrace obsahuje údaje, kterých se změny
týkají, doložené příslušnými doklady. Poskytování sociální služby v souladu s těmito
změnami je možné až po právní moci rozhodnutí o změně registrace.
(3) Registrující orgán rozhodne o zrušení registrace, jestliže
a) poskytovatel sociálních služeb přestane splňovat podmínky uvedené v § 79 a 80,
b) poskytovateli sociálních služeb byla uložena sankce za správní delikt v případě zvlášť
závažného porušení povinnosti stanovené poskytovatelům sociálních služeb,
c) poskytovatel sociálních služeb ani po uložení sankce za správní delikt podle § 107 odst. 2
písm. m) nesplní opatření uložená k odstranění nedostatků v oblasti dodržování standardů
kvality sociálních služeb zjištěných při inspekci poskytování sociálních služeb, nebo

d) poskytovatel sociálních služeb požádá o zrušení registrace; tato žádost musí být podána
nejméně 3 měsíce přede dnem ukončení činnosti.
(4) Týkají-li se skutečnosti uvedené v odstavci 3 písm. a) až c) jen některé ze sociálních
služeb poskytovaných týmž poskytovatelem sociálních služeb, registrující orgán může
rozhodnout jen o změně registrace. Lhůta uvedená v odstavci 3 písm. d) platí i v případě, kdy
poskytovatel sociálních služeb požádá o změnu registrace spočívající v ukončení jen některé
ze sociálních služeb uvedených v rozhodnutí o registraci.
(5) Rozhodnutí o registraci pozbývá platnosti, jestliže poskytovatel sociálních služeb
nezapočne poskytovat sociální služby ve lhůtě do 6 měsíců od právní moci rozhodnutí o
registraci.
(6) Registrace je nepřevoditelná a pozbývá platnosti dnem zániku právnické osoby nebo dnem
úmrtí fyzické osoby.
(7) Registrující orgán informuje bezodkladně Ministerstvo spravedlnosti o změně nebo
zrušení rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb, který je podle oznámení
Ministerstva spravedlnosti zapsán také v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů
podle zákona o obětech trestných činů55).

Díl 2

Povinnosti poskytovatelů sociálních služeb
§ 88

Poskytovatelé sociálních služeb jsou povinni
a) zajišťovat dostupnost informací o druhu, místě, okruhu osob, jimž poskytují sociální
služby, o kapacitě poskytovaných sociálních služeb a o způsobu poskytování sociálních
služeb, a to způsobem srozumitelným pro všechny osoby,
b) informovat zájemce o sociální službu o všech povinnostech, které by pro něho vyplývaly ze
smlouvy o poskytování sociálních služeb, o způsobu poskytování sociálních služeb a o
úhradách za tyto služby, a to způsobem pro něj srozumitelným,
c) vytvářet při poskytování sociálních služeb takové podmínky, které umožní osobám, kterým
poskytují sociální služby, naplňovat jejich lidská i občanská práva, a které zamezí střetům
zájmů těchto osob se zájmy poskytovatele sociální služby,
d) zpracovat vnitřní pravidla zajištění poskytované sociální služby, včetně stanovení pravidel
pro uplatnění oprávněných zájmů osob, a to ve formě srozumitelné pro všechny osoby,
e) zpracovat vnitřní pravidla pro podávání a vyřizování stížností osob, kterým poskytují
sociální služby, na úroveň služeb, a to ve formě srozumitelné pro všechny osoby,
f) plánovat průběh poskytování sociální služby podle osobních cílů, potřeb a schopností osob,
kterým poskytují sociální služby, vést písemné individuální záznamy o průběhu poskytování
sociální služby a hodnotit průběh poskytování sociální služby za účasti těchto osob, je-li to
možné s ohledem na jejich zdravotní stav a druh poskytované sociální služby, nebo za účasti
jejich zákonných zástupců nebo opatrovníků a zapisovat hodnocení a jeho výstupy do
písemných individuálních záznamů,
g) vést evidenci žadatelů o sociální službu, se kterými nemohl uzavřít smlouvu o poskytnutí
sociální služby z důvodů uvedených v § 91 odst. 3 písm. b),
h) dodržovat standardy kvality sociálních služeb,
i) uzavřít s osobou smlouvu o poskytnutí sociální služby, pokud tomu nebrání důvody
uvedené v § 91 odst. 3,
j) v případě, že poskytují sociální službu podle § 48, přednostně poskytnout sociální službu
dítěti, kterému byla soudem nařízena ústavní výchova, výchovné opatření nebo předběžné
opatření,
k) neprodleně písemně oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností uvedenému v §
92 písm. a) ukončení poskytování pobytové služby sociální péče osobě, která se může bez
další pomoci a podpory ocitnout v situaci ohrožující její život a zdraví, pokud tato osoba s
takovým oznámením souhlasí.

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

Základní
sazba
(běžná
pracovní
doba)*

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
Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu
65 Kč do 30 minut
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
65 Kč do 30 minut
Pomoc při použití WC
3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
objednání stravy u dodavatele,
Zajištění stravy
platba u dodavatele,
mimořádné odhlášení stravy
dovoz jednoho jídla ke
Dovoz stravy
30 Kč
klientovi
Pomoc při přípravě jídla a pití
65 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,
do 30 minut
65Kč
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
při praní mimo klientovu
za každý
domácnost, u poskytovatele
60 Kč započatý
(včetně energie, vody, pracího
Praní a žehlení ložního prádla
1 kg
prášku)
5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k
lékaři a doprovod zpět
Doprovázení dospělých k lékaři, na instituce
65 Kč do 30 minut
poskytující veřejné služby,
do školy, školského zařízení, do zaměstnání a
doprovázení zpět
*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. 06. 2018

DODATEK č. 1

ke smlouvě o zajištění sociální služby - pečovatelská služba - v obci Zdiby
ze dne XX. XX. 201X
(dále jen „Smlouva“)

ANTONIA senior services s.r.o.
(dále jen „poskytovatel“)

Se sídlem:

Obec Zdiby
(dále jen „objednatel“)

Za Školkou 104,
250 63 Čakovičky
Jan Porubský

Se sídlem:
Jednající:

JUDr. Eva Slavíková

Funkce:
Kontaktní
osoby:
Funkce:
Tel.:

Jednatel
……………….

Starostka obce
jitka.uhlova@obeczdiby.cz

…………………..
…………………….

Funkce:
Kontaktní
osoba:
Funkce:
Tel.:

E-mail:

info@antonia.cz

E-mail:

eva.slavikova@obeczdiby.cz

IČO:

24153621

IČO:

00241032

DIČ:

DIČ:

není plátce DPH

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

Zapsaná
v obchodním
rejstříku:
Bank. spojení:

Nezapsán

Jednající:

Průběžná 11, 250 66 Zdiby

admin. pracovník
+ 420 773 318 449

1623201/0100

(společně též „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na změně stávající Smlouvy dodatkem č. 1 (dále jen
„Dodatek“) a vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být
tímto Dodatkem vázány se domluvily na následujícím znění takto:
I.
1.

Úvodní ustanovení

Poskytovatel zajišťuje pro obec Zdiby pečovatelskou službu, a to v souladu se zákonem
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a jeho platnými
prováděcími předpisy (dále je „zákon o sociálních službách).

2.

Účelem Dodatku je změna předmětu plnění Smlouvy, změna (navýšení) rozsahu a druhu
plnění a navýšení tak celkové ceny za poskytování předmětu plnění.

3.

Nevyžaduje-li kontext jinak, budou mít všechny výrazy obsažené v tomto Dodatku stejný
význam jako stejné výrazy ve Smlouvě. Pro účely tohoto dodatku se Službami rozumí
pouze služby přepravy a doprovázení uživatelů sjednané za podmínek uvedených v tomto
Dodatku.
II.

Předmět Dodatku

1.

Objednatel rozšířil předmět plnění Smlouvy, rozsah a druh plnění a úhradu nákladů za
poskytované plnění, a to v návaznosti na poskytování Služby při uplatňování práv,
oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí oprávněným obyvatelům obce
Zdiby.
2. Služby mohou využívat senioři, osoby sociálně slabé, zdravotně hendikepované a matky
samoživitelky, všichni s trvalým pobytem v obci Zdiby (dále jen „uživatelé“) a to na
základě posouzení a rozhodnutí objednatele.
3. Služby budou poskytovány uživatelům, kteří vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu
nebo sociálnímu statusu potřebují pomoc jiné osoby při péči o vlastní osobu.
4. Poskytovatel bude poskytovat Služby, které budou umožňovat kontakt uživatelů
s veřejnými institucemi, zajišťovat osobní nákupy pro uživatele, zajišťovat doprovod a
přepravu uživatelů k odbornému lékaři.
5. Konkrétní seznam uživatelů a rozsah a druh jim poskytovaných Služeb určuje Objednatel.
Konkrétní rozsah předmětu plnění Služeb bude případně objednatelem dle potřeby
průběžně aktualizován dle individuálního osobního plánu uživatele.
6. Ke změně rozsahu poskytované Služby uživatelů může dojít na základě:
a)
požadavku uživatele uplatněného u objednatele,
b)
návrhu klíčového zaměstnance poskytovatele v souvislosti se změnou zdravotního
nebo psychického stavu uživatele.
7.

Změnu rozsahu poskytované Služby musí vždy potvrdit Objednatel.

Uzavření tohoto Dodatku nebrání Poskytovateli v uzavření smlouvy o poskytování sociální
služby s jiným poskytovatelem sociálních služeb pro uživatele, které není oprávněn a
schopen zajistit poskytovatel. Uzavření tohoto Dodatku nebrání Objednateli uzavřít
smlouvu o poskytování sociální služby pro uživatele s jinými poskytovateli sociálních
služeb.
III.

Rozsah poskytované Služby

1. Poskytovatel bude pro Objednatele zajišťovat Službu přepravy a doprovodu uživatelů na
vyšetření či na zákroky do zdravotnických zařízení, dopravy uživatelů na jednání s úřady a
dalšími veřejnými institucemi a dopravy za osobními nákupy.
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2. Poskytovatel služby bude zajišťovat přepravu a doprovod uživatelů na vyšetření či na
zákroky do zdravotnických zařízení na území hl. m. Prahy, příp. i do jiné lokality s omezením
do 20 km.
3. Dopravu uživatelů na jednání s úřady a dalšími veřejnými institucemi a zpět bude
poskytovatel zajišťovat po předchozím souhlasu objednatele. Poskytovatel Služby bude
zajišťovat pro uživatele dopravu za osobními nákupy 2 x v týdnu (ve dnech pondělí a
čtvrtek), případně dle domluvy s uživateli i v jiných dnech, a to maximálně do 10 km od
trvalého bydliště uživatele.
4. Osobní nákupy pro uživatele bude poskytovatel zajišťovat pouze ve vybraných obchodech
Lidl Zdiby, Billa a Penny Dolní Chabry.
5. Poskytovatel je povinen zajišťovat Služby dle odst. 2 a 3 ve všední dny dle aktuálních
potřeb uživatele.
6. Poskytovatel je povinen počínat si při poskytování Služeb hospodárně, zejména je povinen
vybírat trasy jízd tak, aby nedocházelo k jejich neúčelnému prodlužování.
IV.
1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

3

Způsob úhrady za poskytnuté Služby

Objednatel se zavazuje hradit Služby na základě poskytovatelem vystavené faktury
s těmito náklady:
a) čas potřebný k zajištění Služby ve výši 130 Kč/hodinu,
b) dopravné ve výši 8 Kč/km (dále jen „náklady“).
Smluvní strany se dohodly, že cena za přistavení vozidla nebude Objednatelem hrazena.
Poskytovatel nebude po Objednateli kromě nákladů požadovat žádné jiné platby.
Náklady se hradí vždy měsíčně za jízdy uskutečněné v souladu s tímto Dodatkem
v uplynulém měsíci. Měsíční úhrada nepřesáhne částku 10.000, - Kč. Smluvní strany
souhlasí, že pokud dosáhnou náklady za Služby poskytnuté v započatém měsíci uvedené
částky, nebude Poskytovatel dále v tomto měsíci poskytovat Objednateli Služby. Pokud
přesto Poskytovatel uskuteční takové Služby, nebude mu Objednatel hradit náklady
těchto Služeb ani žádné jiné platby za tyto Služby.
Faktura (daňový doklad) bude vystavena poskytovatelem měsíčně.
V příloze faktury bude uvedeno jméno uživatele, počet a druh Služeb, vykázaný čas
potřebný k zajištění Služby (součet potřebného času k zajištění Služby a celková finanční
částka za Službu za jednotlivého uživatele) a počet kilometrů fakturovaných za
jednotlivého uživatele.
Splatnost daňových dokladů - faktur je stanovena na 15 kalendářních dní od jejich
doručení objednateli.
Fakturovaná částka bude splacena okamžikem odepsání fakturované částky z účtu
objednatele ve prospěch účtu poskytovatele.
V případě, že daňový doklad nebude obsahovat uvedené náležitosti nebo bude obsahovat
nesprávné údaje, je objednatel oprávněn jej vrátit se zdůvodněním k doplnění
poskytovateli. V takovém případě se daňový doklad považuje za nedoručený a lhůta

splatnosti začne plynout až dnem doručení daňového dokladu obsahujícího všechny
náležitosti dle této smlouvy objednateli.
V.
1.
2.

3.

Osobní údaje

Osobní údaje kromě kontaktních informací nejsou pro zajišťování Služeb poskytovatele
nezbytné. V důsledku toho objednatel souhlasí, že poskytovatel ve vztahu k zajišťovaným
Službám nepředá ani jinak neposkytne žádné osobní údaje kromě kontaktních informací.
Objednatel potvrzuje, že poskytovatel není povinen kontrolovat, zda data poskytnutá
objednatelem obsahují osobní údaje, nicméně pokud Poskytovatel zjistí, že data
poskytnutá objednatelem obsahují osobní údaje, poskytovatel vrátí, nebo zničí tyty
osobní údaje dle požadavku objednatele.
Pro účely tohoto článku „kontaktní údaje“ znamenají kontaktní informace související
s činností objednatele, které byly poskytnuty objednatelem poskytovateli, a to včetně
jmen, kontaktních adres, osobních tel. čísel a e-mailových adres uživatelů.
VI. Závěrečná ustanovení
1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat objednateli sjednané Služby v souladu
s příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem o sociálních službách a při
poskytování Služeb uplatňovat standardy kvality sociálních služeb.
2. V případě změny obecně závazných právních předpisů v oblasti sociálních služeb, které
mají dopad na obsah Smlouvy, předloží poskytovatel objednateli návrh na změnu
smluvních podmínek.
3. Poskytovatel se zavazuje sdělit objednateli všechny změny, které mají vliv na
stanovenou výši úhrady.
4. Tento Dodatek byl schválen radou obce Zdiby, Usnesením č. ______________ ze
zasedání rady obce Zdiby za dne _____________.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
6. Tento Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž poskytovatel i objednatel
obdrží každý po jednom vyhotovení.
7. Smluvní strany po přečtení Dodatku prohlašují, že Dodatek byl sepsán podle jejich
pravé, dobrovolné a svobodné projevené vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Ve Zdibech dne

Ve Zdibech dne

JUDr. Eva Slavíková

Jan Porubský, jednatel

objednatel
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poskytovate

