Smlouva o poskytování sociálních služeb

Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvková organizace, identifikační číslo: 65100654, se
sídlem Krejčího 1172, Liberec 6, PSČ 460 06, zastoupené ředitelkou organizace Mgr. Lenkou Škodovou (dále
jen poskytovatel)
a
Obec Kryštofovo Údolí, identifikační číslo: 00671991, bankovní účet u KB Liberec, č. ú. 20429461/0100, se
sídlem Kryštofovo Údolí 166, 460 01 Liberec, zastoupená starostou Tomášem Zeleným.
Smluvní strany sjednaly na základě schválení Zastupitelstva obce Kryštofovo Údolí ze dne 22. 2. 2017 tuto
smlouvu o poskytnutí sociálních služeb, které poskytuje Centrum zdravotní a sociální péče Liberec,
příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Statutární město Liberec.

I.
Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je poskytnutí pečovatelských služeb pro občany obce Kryštofovo Údolí, kteří tuto službu
potřebují v souladu se zákonem 108/2006 Sb. § 40 a 505/2006 Sb. v platném znění.

II.
Výše příspěvku
Úhrada za poskytování pečovatelské služby bude poskytovateli hrazena dle počtu skutečně poskytnutých
evidovaných služeb pro občany obce Kryštofovo Údolí.
Občan obce Kryštofovo Údolí (dále jen klient), uzavírá smlouvu o poskytování služeb s Centrem zdravotní a
sociální péče Liberec, příspěvkovou organizací.
Klient hradí náklady za služby dle objednávky. Úhrada se provádí dle platného ceníku pečovatelské služby (§
40) dle vyhlášky č. 505/2006 Sb. v platném znění.
Pro rok 2017 platí pro klienty ceny dle ceníku výše úhrad za poskytování pečovatelské služby platný od
1.10.2015 a pro obce platí ceník výše úhrad pečovatelské služby pro obce, které mají uzavřenou smlouvu o
poskytování sociálních služeb pro své občany s Centrem zdravotní a sociální péče Liberec, p.o. platný od 1.
10. 2015 Ceníky je nedílnou součástí této smlouvy.
III.
Forma úhrady a bankovní údaje
Úhrada bude hrazena poskytovateli dle skutečně poskytnutých služeb na jeho účet č.
5458192/0800.
IV.
Všeobecné podmínky
Poskytovatel se zavazuje, že zajistí pečovatelskou službu v obci Kryštofovo Údolí, pokud to umožní jeho
kapacity. Tato služba bude poskytnuta na základě žádosti obyvatele obce a dle výsledku sociálního
šetření, které provede příslušný pracovník poskytovatele.
V.
Závěrečná ustanovení
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od 6.3.2017 do 31.12.2017. Je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních,
každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.
Poskytovatel si vyhrazuje právo vypovědět smlouvu.
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Prohlášení o zveřejňování obsahu smlouvy
Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s případným zveřejněním obsahu této smlouvy v souladu s ustanovením
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

V Liberci dne 2.3.2017

Mgr. Lenka Škodová
ředitelka organizace

Tomáš Zelený
starosta obce

