Níže uvedeného dne uzavřeli
P.
, nar.
,
bytem:
(dále jen „přispěvatel“),
který/á je příbuzenský vztah p.
, nar.
, klienta dále
uvedeného poskytovatele sociálních služeb (dále označovaného jen „klient“)
na straně jedné,
a

Domov pro seniory Ďáblice, sídlem Kubíkova 11/1698, 182 00 Praha 8,
zastoupený PhDr. Milanem SEDLÁČKEM, ředitelem
(v textu této smlouvy dále jen „poskytovatel“)
tuto

Dohodu
o příspěvku na úhradu služeb poskytovaných klientovi:
I.
Účel Dohody
Mezi poskytovatelem a klientem, paní byla dne uzavřena Smlouva o poskytování sociální
služby (dále jen „Smlouva“). Přispěvatel si je vědom, že s ohledem
o na rozsah služby poskytované klientovi tak, jak bylo sjednáno ve Smlouvě
o na výši pravidelného příjmu klienta (jeho starobního nebo invalidního
důchodu),
není vyloučeno, že pravidelný příjem klienta nebude postačovat na plnou úhradu, kterou
bude klient povinen za poskytnutou službu hradit poskytovateli. Proto se přispěvatel rozhodl
přispívat na úhradu za poskytovanou službu tak, jak dále uvedeno.
II.
Závazek přispěvatele přispívat na úhradu za klientovi poskytnuté služby
1. Přispěvatel se zavazuje uhradit poskytovateli rozdíl mezi plným vyúčtováním
poskytnutých služeb a platbou klienta.
2. Přispěvatel se zavazuje přispívat poskytovateli částkou ve výši Kč …….
3. Plným vyúčtováním se rozumí vyúčtování poskytnutých služeb v sazbách stanovených
Sazebníkem úhrad za činnosti sociální služby poskytovatele (dále jen „Sazebník“).
III.
Úhrada příspěvku a jeho vyúčtování
1. Přispěvatel se zavazuje svůj příspěvek hradit poskytovateli
-

převodem na účet poskytovatele, č. účtu: .
a to vždy do 15. dne příslušného měsíce. Přitom se předpokládá, že s
ohledem na výši příjmu klienta, na klientem čerpané služby a počet dnů
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v měsíci bude příspěvek činit částky uvedené v Příloze č. 1 této dohody.
Poskytovatel je oprávněn upravit výši předpokládaného příspěvku v souladu
se změnami úhradové vyhlášky, změnami výše příjmu klienta, čerpaných
služeb a změnami Sazebníku.
2. Strany se dohodly, že poskytovatel provede vyúčtování částek příspěvku přispěvatele a
vyúčtování předá přispěvateli:
-

při placení převodem na účet vždy do 15. dne měsíce následujícího po
skončení kalendářního pololetí
IV.
Ostatní ujednání

Strany se dohodly, že rozdíl mezi úhradou placenou klientem a plnou úhradou poskytnutých
služeb vyúčtovaný přispěvateli v souladu s článkem III. této Dohody, se považuje za přímý
dluh přispěvatele vůči poskytovateli a přispěvatel je povinen jej poskytovateli uhradit.
V.
Závěrečná ustanovení
1. Přispěvatel potvrzuje, že byl seznámen se současně platným Sazebníkem i Přílohou č. 1.
V případě změn Sazebníku bude přispěvatel o změnách informován.
2. Tato dohoda je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž přispěvatel obdrží jedno
vyhotovení a poskytovatel dvě vyhotovení.
3. Veškeré změny této dohody mohou být učiněny pouze písemně učiněnými dodatky, jinak
jsou neplatné. Pokud dojde ke změně výchozích údajů rozhodných pro stanovení
příspěvků, provedou strany tomu odpovídající změnu Přílohy č. 1; přitom uvedou od kdy
změna příspěvku platí.
4. Obě strany této dohody potvrzují, že je sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle.
Na důkaz toho jsou připojeny jejich vlastnoruční podpisy.

V Praze dne

……………………...........
přispěvatel

..…………………………
poskytovatel
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Seznam příloh:
Příloha č. 1: Předpokládaný příspěvek

příloha č. 1

PŘEDPOKLÁDANÝ PŘÍSPĚVEK NA ÚHRADU SLUŽEB

1. Úhrada služeb
Kč/den

Kč/měsíc

Strava:
Ubytování:
Celková úhrada:

2. Výpočet příspěvku
Příjem:

Kč

15% z příjmu:

Kč

Klient hradí:

Kč

Do plné úhrady zbývá:

Kč

Výše dohodnutého
příspěvku:

Kč

V Praze

……………………………
(přispěvatel)

………………………….
(poskytovatel)
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