Smlouva o poskytnutí služby sociální péče
v Azylové ubytovně pro muže
Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i
1) Pan …………..……..
nar.
bydliště
v textu této smlouvy dále jen „uživatel“
a
2) Sociální služby města Žďár nad Sázavou
se sídlem Okružní 67, Žďár nad Sázavou 591 01
IČO: 43379168
jednající ředitelem Mgr. Václavem Šerákem
v textu této smlouvy dále jen „poskytovatel“
v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění (dále jen zákon
o sociálních službách) a vyhláškou MPSV ČR č. 505/2006 Sb. tuto
smlouvu o poskytnutí služby sociální prevence
v Azylové ubytovně pro muže, podle § 57 citovaného zákona

„Azylové domy“
(v textu této smlouvy dále jen „Smlouva“)
I.
Předmět smlouvy
Předmětem Smlouvy je poskytování sociální služby azylové domy ve smyslu ustanovení §
57 zákona o sociálních službách, následně po uzavření smlouvy specifikované
v individuálním plánu (dále jen IP), v rozsahu ujednání ve Smlouvě podle vnitřních předpisů
poskytovatele (dle přílohy Smlouvy) a jeho standardů poskytování sociálních služeb, a to na
přání uživatele a v jeho zájmu.

II.
Účel smlouvy
Účelem této Smlouvy je stanovení podmínek, za kterých bude uživateli poskytována dále
popsaná sociální služba v souladu se zákonem o sociálních službách, v platném znění,
a navazujícími obecně závaznými právními předpisy s cílem zajistit uživateli pravidelnou
pomoc a podporu, kterou potřebuje vzhledem ke své nepříznivé sociální situaci, zejména

směřující k zachování lidských potřeb, jejich rozvíjení a podpoře.
III.
Rozsah poskytování sociální služby
Poskytovatel zajišťuje v rámci poskytování sociální služby podle této Smlouvy tyto základní
činnosti:
a)
b)
c)
d)

základní sociální poradenství
ubytování
pomoc při zajištění stravy
pomoc při uplatňování práv
IV.
Základní sociální poradenství

1. Základní sociální poradenství poskytovatel zajišťuje v rozsahu těchto úkonů:
 poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím
sociální služby,
 poskytnutí informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb a o
jiných formách pomoci, například o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách
sociální péče,
 poskytnutí informace o základních právech a povinnostech osoby, zejména v
souvislosti s poskytováním sociálních služeb, a o možnostech využívání běžně
dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na
sociální službě,
2. Poskytnutí základního sociálního poradenství je bezplatné.
V.
Ubytování
1. Uživateli se poskytuje ubytování ve třílůžkovém pokoji. Mimo pokoj může uživatel užívat
všechny společné prostory azylového domu.
2. Pokoj je vybaven zařízením dle inventárního seznamu, který je součástí pokoje.
3. Ubytování zahrnuje umožnění celkové hygieny těla, vytvoření podmínek pro zajištění
úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla.
4. Poskytovatel je povinen udržovat prostory k ubytování a k užívání ve stavu způsobilém
pro řádné ubytování a užívání a zajistit nerušený výkon práv uživatele spojených
s užíváním těchto prostor.
5. Uživatel je povinen užívat prostory vyhrazené mu k ubytování a k užívání řádně;
v prostorách nesmí bez souhlasu poskytovatele provádět žádné změny.
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VI.
Stravování
1. Poskytovatel zajistí uživateli podmínky pro samostatnou přípravu stravy.
VII.
Fakultativní činnosti
Uživateli mohou být poskytovány další fakultativní činnosti, a to na žádost uživatele za úplatu
v sazbách dle aktuálního Přehledu úhrad.
VIII.
Místo a Čas poskytování sociální služby
1. Poskytování služby sjednané v čl. I. Smlouvy je zajištěno v Azylové ubytovně pro muže,
na adrese Brodská 33, Žďár nad Sázavou a v nezbytně nutném rozsahu dle potřeb
uživatele i mimo zařízení poskytovatele po dobu platnosti Smlouvy dle provozních
možností poskytovatele.
2. Poskytování služby sjednané v čl. I. Smlouvy je zajištěno nepřetržitě po dobu platnosti
Smlouvy.
3. Poskytování základního sociálního poradenství je zajišťováno v pracovní dny od 10,00
hodin do 15,00 hodin příslušným sociálním pracovníkem.
IX.
Výše úhrady a způsob jejího placení
1. Úhrada za poskytovanou sociální službu se sjednává v souladu s příslušnými
ustanoveními zákona o sociálních službách a v souladu s prováděcím právním předpisem.
Uživatel je povinen zaplatit úhradu za každý den ubytování ve výši ………,-Kč. Výše
úhrady je stanovena Rozhodnutím Rady města Žďár nad Sázavou čj. Usn
425/2015/p.o.SSm ze dne 16.11.2015. V případě, že dojde ke změně Rozhodnutí,
zavazuje se uživatel zaplatit úhradu dle tohoto Rozhodnutí. Poskytovatel se zavazuje
prokazatelně seznámit uživatele s Rozhodnutím Rady města nejpozději do 20 dnů od
data Rozhodnutí.
2. Úhrada bude prováděna v hotovosti do pokladny poskytovatele nebo bankovním
převodem na účet č. 20839751/0100 pod v.s. 31604, v den výplaty sociálních dávek
(nebo jiného příjmu) nejméně 1x za měsíc. Úhrada za fakultativní služby se platí zvlášť.
X.
Ujednání o dodržování Vnitřního řádu služby azylový dům
1. Poskytovatel stanovuje pro poskytování sociálních služeb vnitřní pravidla, která jsou
obsažena ve Vnitřním řádu služby azylový dům. Uživatel prohlašuje, že byl seznámen
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s výše uvedeným vnitřním řádem, a zavazuje se jej dodržovat, což stvrzuje podpisem
Smlouvy.
2. V případě změny poskytovatelem stanovených pravidel pro poskytování sociální služby,
je poskytovatel povinen tuto skutečnost uživateli oznámit před nabytím účinnosti takové
změny.
XI.
Výpovědní důvody a výpovědní lhůty
1. Smlouvu je možné ukončit kdykoliv dohodou obou smluvních stran.
2. Smlouva zaniká ze strany uživatele výpovědí, a to kdykoliv, bez udání důvodu
s okamžitou účinností po doručení poskytovateli. Výpověď musí mít písemnou formu.
3. Smlouva zaniká ze strany poskytovatele výpovědí z těchto důvodů:
 Pokud došlo ke změně poměru uživatele, u něhož poskytovatel není oprávněn
poskytovat sociální služby, které v důsledku této změny uživatel potřebuje a
požaduje.
 V případě opakovaného porušování Vnitřního řádu služby azylový dům, za
podmínky předchozího písemného upozornění na porušování pravidel včetně
uvedení následků dalšího takového porušení (výpověď). Opakovaným porušením
se rozumí, pokud byl uživatel na porušení písemně opakovaně upozorněn
v průběhu po sobě jdoucích 3 měsíců.
 V případě, kdy uživatel bezdůvodně nevyužívá nasmlouvanou sociální službu po
dobu sedmi po sobě jdoucích kalendářních dnů, aniž by bez zbytečného odkladu
oznámil poskytovateli vážný důvod této nepřítomnosti. Za vážný důvod se
považuje hospitalizace, lázeňský pobyt apod.
 V případě, že uživatel aktivně neřeší svou nepříznivou situaci a nespolupracuje s
klíčovým pracovníkem, sociálním pracovníkem nebo vedoucím služby při tvorbě,
plnění a vyhodnocování svého individuálního plánu, opakovaně odmítá
individuální plánování.
 V případě závažného porušení Vnitřního řádu služby azylový dům uživatelem je
poskytovatel oprávněn smlouvu ukončit výpovědí s okamžitou účinností k datu
doručení výpovědi uživateli. Případy závažného porušení vnitřních pravidel jsou
specifikovány ve Vnitřním řádu služby azylový dům.
 Pokud je uživatel v prodlení s úhradou déle než 30 dní.
4. Výpovědní lhůta v případě vypovězení smlouvy poskytovatelem činí 10 dní a počíná
běžet dnem předání výpovědi nebo jiného doručení výpovědi uživateli.
5. V případě ukončení Smlouvy jsou poskytovatel a uživatel povinní nejpozději do tří
pracovních dnů ode dne ukončení smlouvy vyrovnat veškeré závazky. Poskytovatel
nejpozději v poslední den této lhůty předá uživateli písemné vyúčtování za poskytnuté
služby. Uživatel si nejpozději v poslední den této lhůty odnese veškeré osobní věci.
V případě, že takto neučiní, zplnomocňuje uživatel poskytovatele k jejich vyklizení do
skladových prostor poskytovatele a pokud nebudou uživatelem věci převzaty do 6 měsíců
k jejich likvidaci. Věci podléhající rychlé zkáze budou likvidovány okamžitě.
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XII.
Doba platnosti smlouvy
Doba platnosti a účinnosti Smlouvy je sjednána od okamžiku jejího podpisu oběma
smluvními stranami na dobu určitou do …………...
XIII.
Závěrečná ujednání
1.

Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu. Každá smluvní strana
obdrží jedno vyhotovení.

2.

Změny dohodnutých podmínek této Smlouvy se uskuteční písemně formou dodatku
k této Smlouvě, dodatek bude očíslovaný.

3.

Smluvní strany prohlašují, že smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a že
Smlouvu neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Prohlašují, že se s
obsahem Smlouvy seznámily, obsahu rozumí a s tímto úplně bezvýhradně souhlasí, což
stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

4.

Tato Smlouva zcela ruší a nahrazuje předchozí Smlouvu ze dne …………. ve znění
všech jejich dodatků.

Za správnost údajů: Bc. Jiří Juřena …………………..
V Žďáru nad Sázavou dne ………….

…………………………………
(podpis uživatele)

…………………………………
(podpis poskytovatele)

Přílohy smlouvy:
Přehled úhrad
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