SMLOUVA
o poskytnutí sociální služby občanům Města Paskov
1.

Žadatel o službu (dále jen žadatel):

Jméno, příjmení: ………………………………………………………………….
Datum narození: …………………………………………………………………..
Bydliště: ………………………………………………………………………....
a
2.

Poskytovatel služby (dále jen poskytovatel)

Město Paskov, IČ 00297062
se sídlem Nádražní 700, Paskov, PSČ 739 21
zastoupeno starostou obce Petrem Baďurou
uzavírají tuto Smlouvu o poskytnutí sociální služby občanům města Paskov

I.
Rozsah poskytování služby
Žadatel má právo požádat poskytovatele (do naplnění kapacity) o pomoc při dovozu a
donášce stravy.
- dovoz nebo donáška jídla pro jednotlivce:
20,- Kč
- dovoz nebo donáška jídla 2 obědy
30,-Kč
- dovoz nebo donáška jídla 3 obědy
45,-Kč
- dovoz nebo donáška jídla 4 obědy
60,-Kč
Obec není poskytovatelem sociálních služeb podle zák.108/2006 Sb., o sociálních službách.

II.
Podmínky poskytování služby
Podmínkou zařazení občana mezi uživatele sociální služby je vyplnění „Žádosti o rozvoz
obědů“. Žádost mimo jiné obsahuje Radou města schválená kritéria pro zařazení do seznamu
uživatelů sociální služby. Splnění kritérií a následné zařazení mezi odběratele využívající
sociální službu bude posuzováno sociální pracovnicí Městského úřadu.
Podmínky pro zařazení mezi uživatele sociální služby jsou:
-

trvalý pobyt na území města Paskov
věk nad 70 let
potvrzení žádosti lékařem, ve které bude uvedeno doporučení k využívání
sociální služby v případě, že žadatel nesplňuje podmínku věku
průkaz ZTP nebo ZTPP
pokud žadatel potřebuje donos obědu do patra, je nutné lékařské doporučení
musí být splněna alespoň jedna z podmínek
III.
Místo a čas poskytování služby

Služba se poskytuje občanům s trvalým pobytem na území města Paskov, za sjednanou cenu.
Na službu není právní nárok.
Služba se poskytuje v době od 10:00 hod. do 13:00 hod. v pracovních dnech.
V případě, že některý den žadatel poskytnutí sjednané služby nepožaduje, je povinen tento den
oznámit poskytovateli nejpozději jeden den před tímto dnem.
IV.
Úhrada za poskytnutou službu
Žadatel je povinen zaplatit úhradu za poskytnuté služby.
Výše úhrady za poskytnuté úkony služby je dána touto uzavřenou smlouvou.
Poskytovatel je povinen předložit žadateli vyúčtování úhrady za každý ukončený kalendářní
měsíc.
Žadatel se zavazuje a je povinen platit úhradu za každý kalendářní měsíc, a to nejpozději do 10
dne v následujícím měsíci na účet města nebo v hotovosti.
V.
Ujednání o dodržování pravidel pro poskytování služby
Žadatel požadující dovoz a donášku obědů předá poskytovateli dva vlastní jídlonosiče
označené jmenovkou, které bude udržovat v čistém a provozuschopném stavu.
Zamezit volnému pohybu psů po pozemku v době od 10,00 do 12,30 hodin.

VI.
Výpovědní důvody a výpovědní lhůty
1) Žadatel může smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 7 dní.
2) Poskytovatel může smlouvu vypovědět z těchto důvodů:
a) jestliže žadatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze smlouvy. Za hrubé
porušení smlouvy se považuje zejména nezaplacení úhrady za poskytnutí služby za
dobu delší než 5 dní.
b) jestliže se žadatel chová k poskytovatelům způsobem, jehož záměr nebo důsledek
vede ke snížení důstojnosti fyzické osoby nebo k vytváření nepřátelského,
ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí.
3) Výpovědní lhůta pro výpověď danou poskytovatelem z důvodu uvedených v odst.2 tohoto
článku činí 7 dní a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni, v němž byla tato
výpověď žadateli doručena.

VII.
Doba platnosti smlouvy
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti od podpisu oběma stranami a je sjednána na dobu
neurčitou. Žadatel nemůže práva z této smlouvy postoupit na jinou osobu.
VIII.
Závěrečná ustanovení
1) Smlouva je vyhotovena ve dvou provedeních s platností originálu. Každá smluvní strana
obdrží jedno vyhotovení.
2) Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně.
3) Smluvní strany prohlašují, že smlouva vyjadřuje jejich pravou svobodnou vůli a že
smlouvu neuzavřely v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
4) Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem
úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
5) Žadatel prohlašuje, že souhlasí se zpracováním svých osobních údajů k účelu danému touto
Smlouvou.
V Paskově dne:

………………………………
podpis poskytovatele

………………………………
podpis žadatele

