
hod. 0 hod. 0 hod.

hod. 0 hod. 0 0

.......

Osoba: …………………………………. Zákonný zástupce: ………………………………….

Celková průměrná týdenní úhrada za službu a stravu .... Kč

  č.j.: služby sociální péče 

Měsíční úhrada za stravu a odebranou službu odpovídá skutečnému počtu dní v měsíci.

týdenní úhrada obědů (Kč)cena za oběd (Kč)

V Chodově dne : ……………………… Poskytovatel: …………………………..…

Toto smluvní ujednání nabývá platnost dnem podpisu a účinnost dnem účinnosti Smlouvy o poskytnutí  

Podpisem tohoto smluvního ujednání se ruší platnost předchozího ujednání uzavřeného dne ...... 

.... Kč . Cena Oběda činí podle platného Ceníku stravování .... Kč. Cena jedné svačiny

Úhrada služby sociální péče

počet svačin v týdnu cena za svačinu (Kč) týdenní úhrada svačin (Kč)

Úhrada stravování
počet obědů v týdnu

Příjmení a jméno uživatele:

    Smlouvy o poskytnutí služby sociální péče   č.j.: 

počet obědů v týdnu:   

v pátek v rozsahu

Osoba se zavazuje, že bude od Poskytovatele nakupovat službu sociální péče v následujícím rozsahu : 

ve čtvrtek v rozsahu

v pondělí v rozsahu

Upřesnění a doplnění podmínek nákupu stravy: 
                                                                          žádné

II.
Stravování

náklady na tyto dny Osobě doúčtovány. Při porušení pravidel pro oznamování nepřítomnosti 
(viz. Domácí řád) budou Osobě účtovány denní náklady (platba za službu a stravu) v plné výši.

 IV.
Přehled plateb

20%  průměrné denní úhrady tj.
Osoba se zavazuje, že uhradí poplatek za neodebraný a řádně omluvený den objednané služby, který činí

Osobě byl přiznán ..... stupeň závislosti, kterému přísluší hodinová sazba za poskytnutou službu sociální 
péče  ve  výši

III.
Úhrady

hodinová sazba
(Kč)

průměrná denní úhrada
(Kč)

počet dní v
týdnu

průměrná týdenní úhrada
(Kč)

činí .... Kč. V ceně stravy jsou zahrnuty nápoje.

Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. 

toto smluvní ujednání o úhradě poskytnuté služby sociální péče a stravování je přílohou

I.
Nákup služby sociální péče

Kč. Dojde-li k překročení počtu objednaných dní v měsíci, budou

Úhrada služby sociální péče vychází z organizační směrnice Denního centra Mateřídouška, o.p.s.
č.01/2008 (Ceník služeb) a úhrada stravování z platného Ceníku stravování.

ve středu v rozsahuv úterý v rozsahu

Smluvní ujednání o úhradě poskytnuté služby sociální péče a stravování

počet svačin v týdnu:  

Osoba se zavazuje, že bude ve dnech čerpání služby sociální péče odebírat stravu následujícím způsobem
: 

Upřesnění a doplnění podmínek nákupu služby: 
                                                                            žádné




