SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost
Sokolovská 1761/36, 735 06 Karviná-Nové Město
IČ 42864917, DS: ig2xdbe

SAZEBNÍK ÚHRAD ZA FAKULTATIVNÍ SLUŽBY od 1. 2. 2018
v domovech pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti
Úhrady za užívání vlastních elektrospotřebičů na pokoji klienta byly stanoveny dle průměrných příkonů
spotřebičů a frekvence jejich použití.
V domovech pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, o.p.s. platí přísný zákaz používání topných spirál pro
ohřev vzduchu a vody a všech elektrozařízení neschválených ředitelkou SLEZSKÉ HUMANITY, o.p.s.
Všechna elektrická zařízení musí mít platnou revizi dle ČSN 33 16 10 "Revize a kontroly elektrických
spotřebičů během jejich používání". Revize elektrospotřebičů provádí smluvní firma poskytovatele.
Revize elektrospotřebičů si hradí uživatel sám.
Elektrospotřebiče s malým výkonem, jako např. holicí strojek, zubní kartáček, nabíječka do mobilního
telefonu, nepodléhají měsíčnímu paušálnímu poplatku za spotřebovanou elektřinu, ale musí mít platnou
revizi.
V případě používání jiných elektrospotřebičů s větším výkonem bude paušální měsíční částka vypočtena
dle spotřeby a frekvence použití daného spotřebiče.
ÚHRADA ZA POSKYTNUTOU
FAKULTATIVNÍ SLUŽBA
FAKULTATIVNÍ SLUŽBU
užívání TV na pokoji (vlastní nebo zapůjčené)
110,-Kč/měsíc
užívání rádia na pokoji (vlastního nebo zapůjčeného)

35,-Kč/měsíc

užívání vlastního osobního počítače na pokoji (jako TV)

65,- Kč, (110,-Kč/měsíc)

užívání vlastního notebooku na pokoji

15,-Kč/měsíc

užívání vlastní rychlovarné konvice na pokoji

30,-Kč/měsíc

užívání vlastní ledničky na pokoji

100,-Kč/měsíc

kopírování (černobílé)
- formát A4 - jednostranně
- formát A4 - oboustranně
hovorné za použití telefonu, který je majetkem poskytovatele

2,- Kč/list
3,- Kč/list
dle vyúčtování služeb

doprava služebním vozem

10,-Kč/km

doprovod k lékaři, individuální nákup

60,-Kč/30 minut

úpravy, opravy věcí ve vlastnictví klienta

20,-Kč/10 minut

označení prádla

2,-Kč /štítek

svoz peněz agenturou

dle ceníku agentury

vyžádaný úklid nad rámec obvyklý (častěji než 1xdenně)

20,-Kč/10 minut

častější vyžádání ložního prádla (více než 1x za 7 dní)

dle ceníku firmy, která prádlo pere
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