Domov se zvláštním režimem Heřmanův Městec
DOHODA O PŘÍSPĚVKU NA ÚHRADU SLUŽEB POSKYTOVANÝCH UŽIVATELI
Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i
1) Pan(í) …………………, bytem ……………………………, který(á) je ve vztahu k uživatelce, paní
XXX, jejím synem(dcerou) (v textu této dohody dále jen „přispěvatel“)
a
2) Domov pro seniory Heřmanův Městec, Masarykovo nám. 37, 538 03 Heřmanův Městec,
IČ 708 76 258, zastoupený Marií Málkovou, ředitelkou („poskytovatel“)
tuto Dohodu o příspěvku na úhradu služeb poskytovaných uživatelce( v textu této dohody
dále je „dohoda“).

I.
Účel dohody
Mezi poskytovatelem a uživatelkou, paní ……………, byla dne …………… uzavřena Smlouva o
poskytování sociální služby (dále jen Smlouva). Přispěvatel si je vědom, že pravidelný příjem
uživatelky (důchod) nebude postačovat na plnou úhradu za pobyt a stravu v DS. Proto se
přispěvatel rozhodl přispívat na úhradu za poskytovanou službu.

II.
Závazek přispěvatele přispívat na úhradu za poskytované služby
1. Přispěvatel se zavazuje uhradit poskytovateli pravidelně příspěvek ……………. v měsících,
které mají 31 dní a …………… v měsících, které mají 30 dní. Tento doplatek bude použit na
úhradu za stravu a pobyt v DS uživatelky a tím bude zaplacena částka neuhrazena.
III.
Úhrada příspěvku a jeho vyúčtování
1. Přispěvatel se zavazuje svůj příspěvek hradit poskytovateli na účet DS 2001500006/6000
var. symbol …………………. (RČ uživatelky) a to nejpozději do posledního dne příslušného
měsíce.

IV.
Závěrečná ustanovení
1. Přispěvatel potvrzuje, že byl seznámen se současně platným ceníkem. V případě změn
v ceníku bude přispěvatel o změnách informován.
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2. Tato dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž přispěvatel obdrží jedno vyhotovení
a poskytovatel druhé.
3. Veškeré změny této dohody mohou být učiněny pouze písemnými dodatky, jinak jsou
neplatné.
4. Obě strany prohlašují, že dohoda vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a že dohodu
neuzavřely v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Heřmanově Městci dne …………………..

………………………………….
Přispěvatel

……………………………
Poskytovatel
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