DOMOV SV. JANA KŘTITELE, s.r.o.
Domov se zvláštním režimem
Hraniční 21, 739 42 Frýdek-Místek, Lysůvky

Tabulky úhrad za poskytované sociální služby
v Domově sv. Jana Křtitele, s. r. o.
Úhrada za ubytování a stravu v Domově sv. Jana Křtitele vychází z § 16, odst. 2,
bod a) a b) Vyhlášky č. 389/2013 Sb., jíž se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou
se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů.
Skutečná měsíční úhrada je odvozena od počtu kalendářních dní v daném
měsíci. Celková denní úhrada se stanoví ze součtu úhrad za poskytnutí
ubytování a stravy.
Dle ustanovení § 73, odst. 3. Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách musí
osobě zůstat alespoň 15 % jejího příjmu. Jestliže by uživateli po úhradě stanovených
nákladů na ubytování a stravu nezůstalo alespoň těchto 15 %, bude úhrada uživatele
přiměřeně krácena.
U uživatelů, kteří jsou příjemci příspěvku na péči se úhrada za péči stanoví
v přiznané výši příspěvku. Přesná výše úhrady za péči je dále upravena v Pravidle
pro vyúčtování úhrad za poskytované základní služby v Domově sv. Jana Křtitele,
s. r. o.
I. Úhrady za poskytnutí ubytování
Ubytování
Všechny typy pokoje - Lysůvky
Všechny typy pokoje - Sviadnov

(Kč/den)
240
240

II. Úhrady za poskytnutí stravy
Domov se zvláštním režimem zajišťuje uživatelům celodenní stravu odpovídající
věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, a to v rozsahu
nejméně 3 hlavních jídel denně.
Strava
Potraviny
Provozní náklady
Cena celkem

(Kč/den)
105
100
205

Pozn.: V případě, že uživatel nevyužije plné porce celodenní stravy, je individuálně
řešena možnost podávání stravy ve variantě ½ porce + sipping /výživový doplněk
stravy/.

Domov sv. Jana Křtitele, s. r. o.
je finančně podporován:

III. Měsíční úhrady za poskytnutí ubytování a stravy
Celkové náklady

Ubytování
Strava (Kč/den) Denně
(Kč/den)

Všechny typy pokoje

240

205

445

Měsíčně v
Kč (30 dní
celkem)
13795

IV. Měsíční úhrady za poskytnutí ubytování a stravy při celodenní výživě
do pegu
Všechny typy pokoje

Ubytování
(Kč/den)

Všechny typy pokoje

Strava
(Kč/den)

240

Měsíčně v Kč
Denně
(30 dní
celkem)
0
240
7440

V. Fakultativní služby poskytované za úhradu:
Doprava uživatele či jeho věcí do místa určení:
Poliklinika – DsZR (Sviadnov, Lysůvky) – jeden směr
Nemocnice – DsZR (Sviadnov, Lysůvky) – jeden
směr
Jízda do jiného místa určení

15 Kč
30 Kč
10 Kč/km

Paušální poplatky za el. spotřebiče:
Paušální poplatek za používání vl. el. spotřebičů - televizor
Paušální poplatek za používání vl. el. spotřebičů - radiopřijímač

45 Kč/měsíc
11 Kč/měsíc

Tabulka úhrad je platná od 1. dubna 2022

Schválil:

Jan Liberda, jednatel

IČ 29386063
e-mail: domov.lysuvky@seznam.cz

tel: +420 777 770 856 - 9
web: www.domovsvjanakrtitele.cz

