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MĚSTO CHOCEŇ 
Jungmannova 301, 565 01 Choceň 

 

 

 

 

Dodatek č. 1 k Cenové knize 2023 

 

platné od 1. 1. 2023, schválené Radou města Choceň dne 12. 12. 2022, 

usnesení č. 419/25/RM/2022. 

 

  

Tento dodatek byl schválen Radou města Choceň dne 20. 3. 2023, usnesením č. 59/4/RM/2023. 

 

Tento dodatek je účinný od 1. 4. 2023.   

 

Tento dodatek nahrazuje bod 10 Zařízení sociální péče Choceň následujícím znění: 
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10     Zařízení sociální péče Choceň  

10.1 Pečovatelská služba 

10.1.1  Základní služby 

Popis Cena 

a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 

1. Pomoc a podpora při podávání jídla a pití, oblékání a svlékání včetně 

speciálních pomůcek, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc 

při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 

 

135 Kč/hod. 

b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 

1. Pomoc při úkonech osobní hygieny, koupel, pomoc při zákl. péči o 

vlasy a nehty, při použití WC 
135 Kč/hod. 

c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: 

1. Dovoz nebo donáška jídla 40 Kč/úkon 

2.  Pomoc při přípravě a podání jídla a pití 135 Kč/hod. 

d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti: 

1. Běžný úklid a údržba domácnosti 135 Kč/hod. 

2. Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např. sezónního 

úklidu, úklid po malování 
135 Kč/hod. 

3. Donáška vody 135 Kč/hod. 

4. Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných 

zařízení 
135 Kč/hod. 

5. Běžné nákupy a pochůzky (malé nákupy) 135 Kč/hod. 

6. Velký nákup, např. týdenní, nákup ošacení a nezbytného vybavení 

domácnosti 
140 Kč/úkon 

7. Praní a žehlení ložního a osobního prádla 80 Kč/kg 

e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 

1. Doprovázení k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující 

veřejné služby a doprovod zpět 
135 Kč/hod. 

10.1.2 Fakultativní služby 

1. 
Soukromé administrativní úkony (např. psaní dopisů, 

vyplňování tiskopisů, vyhledávání na internetu apod.) 
135 Kč/hod. 

2. Kopírování, tisk, černobíle 3 Kč/stránka 

3. Kopírování, tisk, barevně 6 Kč/stránka 

10.1.3 Poradenství 

Základní sociální poradenství bezplatně 

Pozn.: Úhrady v Kč/hod. se stanoví dle skutečně spotřebovaného času. Pokud poskytování těchto 

úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně 

krátí.  
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10.2 Osobní asistence 

10.2.1 Základní služby 

Popis Cena 

1.  Osobní asistence (jednotná sazba za všechny činnosti prováděné 

24 hodin denně, 7 dní v týdnu) 
135 Kč/hod. 

10.2.2 Fakultativní služby 

1. Kopírování, tisk, černobíle 3 Kč/stránka 

2. Kopírování, tisk, barevně 6 Kč/stránka 

10.2.3 Poradenství 

Základní sociální poradenství bezplatně 

 

10.3 Domov pro seniory 

Úhrada za stravování:  

celkem 235 Kč/den 

Úhrada za ubytování a služby: 

podle jednotlivých kategorií s ohledem na počet lůžek na pokoji a jeho vybavenost  

10.3.1 Denní sazba: bydlení + stravování  

Popis Platba Vybavení 

Budova A (hlavní budova a jižní křídlo) 

Jednolůžkový pokoj 512 Kč/den společné sociální zařízení, balkón 

Dvoulůžkový pokoj 503 Kč/den vlastní sociální zařízení, balkón 

Dvoulůžkový pokoj 497 Kč/den společné sociální zařízení, balkón 

Třílůžkový pokoj 477 Kč/den vlastní sociální zařízení, balkón 

Budova B (severní křídlo budovy) 

Jednolůžkový pokoj 515 Kč/den vlastní sociální zařízení, balkón 

Jednolůžkový pokoj 509 Kč/den společné soc. zařízení, společná kuchyňka na patře 

Dvoulůžkový pokoj 503 Kč/den vlastní sociální zařízení 

Dvoulůžkový pokoj  512Kč/den vlastní sociální zařízení, balkón 
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10.3.2 Celková měsíční úhrada hrazená klientem (výpočet na 30 kalendářních dnů) 

Pokoj 

Ubytovací 

služby (dle 

vybavenosti) 

+ Strava 
Celkem 

měsíčně 

Budova A (hlavní budova a jižní křídlo) 

Jednolůžkový  8310 Kč 7050 Kč 15360 Kč 

Dvoulůžkový - vlastní soc. zařízení 8040 Kč 7050 Kč 15090 Kč 

Dvoulůžkový - společné soc. zařízení 7860 Kč 7050 Kč 14910 Kč 

Třílůžkový 7260 Kč 7050 Kč 14310 Kč 

Budova B (severní křídlo budovy) 

Jednolůžkový - vlastní soc. zařízení 8400 Kč 7050 Kč 15450 Kč 

Jednolůžkový - společné soc. zařízení 8220 Kč 7050 Kč 15270Kč 

 

10.3.3 Doplatek za spotřebiče poskytnuté do užívání + vlastní spotřebiče 

Televize v majetku ZSP/1 pokoj + koncesionářský 

poplatek (135 Kč, který se rozpočítává na jednotlivé 

osoby v pokoji) 

125 Kč/měsíc 

Televize v majetku ZSP/1 pokoj (rozpočítává se na 

jednotlivé osoby v pokoji)  

125 Kč/měsíc + koncesionářský poplatek 

135 Kč/měsíc  

Chladnička (rozpočítává se na jednotlivé osoby 

v pokoji) 
110 Kč/měsíc 

Varná konvice - vlastní 22 Kč/měsíc 

PC, notebook - vlastní 77 Kč/měsíc 

10.3.4 Fakultativní služby 

1. Kopírování, tisk, černobíle 3 Kč/stránka 

2. Kopírování, tisk, barevně 6 Kč/stránka 

 

10.3.5 Další ustanovení 

Zařízení může poskytnout, popř. zprostředkovat klientovi fakultativní činnosti nad rámec 

základních činností podle vnitřních pravidel provozovatele, které si klient bude hradit ze svých 

příjmů. 

Uživatelům pobytových služeb po úhradě nákladu za bydlení a stravu musí zůstat 15 % z jejich 

příjmu. 

Uživatel zaplatí za poskytování péče za každý měsíc ve výši přiznaného příspěvku na péči podle 

zák. 108/2006 Sb. 

Rozsah sociální péče v ZSP je uzavřen s klientem dle Smlouvy o poskytování služeb sociální 

péče v Domově pro seniory.  

Příspěvek na péči dle § 73 zákona č. 108/2006 Sb. náleží ZSP Choceň. 
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10.4 Domov se zvláštním režimem 

Úhrada za stravování: celkem 235 Kč/den  

Úhrada za ubytování a služby: 

 

10.4.1 Denní sazba: bydlení + stravování  

Popis Platba Vybavení 

Budova B (severní křídlo budovy) 

Jednolůžkový 515 Kč vlastní sociální zařízení 

Dvoulůžkový pokoj 515 Kč vlastní sociální zařízení 

 

10.4.2 Celková měsíční úhrada hrazená klientem (výpočet na 30 kalendářních dnů) 

Pokoj 
Ubytovací služby 

(dle vybavenosti) 
+ Strava 

Celkem 

měsíčně 

Budova B (severní křídlo budovy) 

Jednolůžkový – vlastní soc. zař. 8400 Kč 7050 Kč 15450 Kč 

Dvoulůžkový – vlastní soc. zař. 8400 Kč 7050 Kč 15450 Kč 

 

10.4.3 Doplatek za spotřebiče poskytnuté do užívání + vlastní spotřebiče 

Televize v majetku ZSP/1 pokoj + koncesionářský 

poplatek (135 Kč, který se rozpočítává na jednotlivé 

osoby v pokoji) 

125 Kč/měsíc 

Televize v majetku ZSP/1 pokoj (rozpočítává se na 

jednotlivé osoby v pokoji)  

125 Kč/měsíc + koncesionářský poplatek 

135 Kč/měsíc  

Chladnička (rozpočítává se na jednotlivé osoby 

v pokoji) 
110 Kč/měsíc 

Varná konvice - vlastní 22 Kč/měsíc 

PC, notebook - vlastní 77 Kč/měsíc 

 

10.4.4 Fakultativní služby 

1. Kopírování, tisk, černobíle 3 Kč/stránka 

2.      Kopírování, tisk, barevně 6 Kč/stránka 

 

10.4.5 Další ustanovení 

Zařízení může poskytnout, popř. zprostředkovat klientovi fakultativní činnosti nad rámec 

základních činností podle vnitřních pravidel provozovatele, které si klient bude hradit ze svých 

příjmů. 

Uživatelům pobytových služeb po úhradě nákladu za bydlení a stravu musí zůstat 15 % z jejich 

příjmu. 

Uživatel zaplatí za poskytování péče za každý měsíc ve výši přiznaného příspěvku na péči podle 

zák. 108/2006 Sb. 
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Rozsah sociální péče v ZSP je uzavřen s klientem dle Smlouvy o poskytování služeb sociální 

péče v Domově se zvláštním režimem.  

Příspěvek na péči dle § 73 zákona č. 108/2006 Sb. náleží ZSP Choceň. 

 

 

 

        

V Chocni dne 27. 3. 2023    

 


