DOHODA
o spoluúčasti na úhradě nákladů
uzavřená dle odst. 3 § 71 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění,
mezi těmito smluvními stranami:
Poskytovatel:

Česká katolická charita - Domov sv. Kříže Kroměříž

Sídlo:

Koperníkova 1446/3, 767 01 Kroměříž

IČ:

00445355

Zastoupený:

Mgr. Věrou Leonou Martinkovou, dle pověření ze dne 31. 5. 2012

(dále jen poskytovatel)
a
Pan/í A :
Datum narození:
Trvale bytem:

I.
Dohoda o spoluúčasti
Poskytovatel a pan/í A se dohodli ve smyslu odst. 3 § 71 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, v platném znění, na spoluúčasti úhrady nákladů za ubytování a stravu paní XY, která je
uživatelkou Domova sv. Kříže na základě Smlouvy o poskytování sociální služby č. x

II.
Důvod dohody
Uživatelce paní XY je poskytována služba domova pro seniory od x.x.xxxx, ale výše jejího příjmu
(důchodu) nedosahuje výše úhrady za ubytování a stravu v zařízení poskytovatele v návaznosti
na ustanovení § 73 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
III.
Způsob stanovení výše spoluúčasti
Spoluúčast pan/í A na úhradě uživatelky je ve výši rozdílu mezi úhradou za ubytování a stravu
stanovenou dle věty třetí tohoto ustanovení a úhradou hrazenou uživatelkou v daném měsíci
z jejích příjmů. Konkrétní výši spoluúčasti oznámí poskytovatel paní… písemným oznámením.
Výše úhrady za ubytování a stravu v Domově se řídí směrnicí ředitele České katolické charity
č. 13/2000. Výše úhrad je obvykle aktualizována při zvyšování důchodů v závislosti na inflaci.
Poskytovatel se zavazuje písemně informovat pana/í A o všech změnách v úhradách minimálně
7 dnů předem.

IV.
Způsob úhrady spoluúčasti
Jednotlivé měsíční částky spoluúčasti bude pan/í A zasílat na bankovní účet poskytovatele
č. 27-1499870287/0100 vedený u Komerční banky, a to nejpozději do 15. dne v měsíci, kterého
se úhrada týká, po dobu poskytování sociální služby uživatelce paní XY poskytovatelem.

V.
Závěrečná ujednání
Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží pan/í A a
jedno vyhotovení obdrží poskytovatel.
Změny v této dohodě lze provést jen písemnou dohodou smluvních stran formou dodatků.
Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu dohody.

Kroměříž 1. 1. 2013

……………………………………………………….
pan/í A

……………………………………………………………
poskytovatel

