
Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o. 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 86 
 DNE: 9. 4. 2018 JEDNACÍ ČÍSLO: 1493/2018/POSSM 

 

NÁZEV: 
 

Změna úhrad DS 

 

ANOTACE: 
 
Schválení nového přehledu úhrad pro denní stacionář. 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje nový přehled úhrad dle přílohy. 

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: Odbor finanční: 

Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor občansko-správní a OŽÚ: 

Odbor životního prostředí: Odd. správy měst. lesů a rybníků: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 
Sociální služby města Žďár nad Sázavou 

Předkládá: 
Sociální služby města Žďár nad Sázavou 

 

MA TER IÁ L  B EZ  O S OB N ÍCH  ÚDA JŮ  



Název materiálu: Změna úhrad DS 
 
Počet stran:   1 
Počet příloh:   2 
 
 
Popis 
 
Dne 27. 3. 2018 nám byl doručen dodatek č. 13 ke smlouvě o stravování od ZŠ Palachova. Obsahem 
dodatku bylo zvýšení ceny za oběd na 62,- Kč. Z tohoto důvodu žádáme o schválení nového 
přehledu úhrad, kde bude uvedena aktuální výše úhrady za oběd. Všechny ostatní položky přehledu 
úhrad zůstávají ve stejné výši. Rozdíl v ceně obědů za měsíc duben pokryjeme z vlastních zdrojů, 
jedná se cca o tisíc korun.   
 
 
 
 
Geneze případu 
 

• 20. 7. 2016, RM č. 46 usn. čj. 711/2016/POSSM - Rada města schvaluje Přehled úhrad 
v denním stacionáři. 

 
Návrh řešení  

• Schválit změnu úhrad v denním stacionáři dle přílohy. 
 

Varianty návrhu usnesení 
• Rada města po projednání schvaluje změnu úhrad v denním stacionáři dle přílohy. 

• Rada města po projednání neschvaluje změnu úhrad v denním stacionáři. 
 

Doporučení předkladatele 
Ředitel p.o. doporučuje schválit změnu úhrad. 
 
 
Stanoviska  
Kompetenčně odpovědný místostarosta doporučuje schválit změnu úhrad dle přílohy. 
Odbor sociální doporučuje schválení změny úhrad dle přílohy. 
 



Sociální služby města Žďár nad Sázavou 
příspěvková organizace, IČO 43379168 
Okružní 67, 591 01 Žďár nad Sázavou 

telefon: 566621533 
www.socsluzbyzdar.cz 

 
 
 

Přehled úhrad ve Stacíku platný od 1. 5. 2018 
 
 

Úhrada služeb stanovených zákonem 108/2006 Sb., § 46 
 
 
Úhrady za služby v denním stacionáři se stanovují za tyto základní 
činnosti: 

- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 

hygienu, 
- poskytnutí stravy, 
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 

 

Výše úhrady v Kč/hod. 
 

Stupeň závislosti I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV. stupeň 

osoby do 18 let 17 28 33 44 

osoby nad 18 let 11 22 39 50 
 
Osobám, které nepobírají příspěvek na péči, je úhrada stanovena podle 
věku v I. stupni závislosti. 

 

Při poskytování služby 100 a více hodin v jednom měsíci je výše úhrady 
od 101. hodiny poskytované péče následující: 

Stupeň závislosti I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV. stupeň 

osoby do 18 let 11 22 22 33 

osoby nad 18 let 6 17 28 39 
 
Celková měsíční výše úhrady za poskytování základních činností je 
stanovena jako součet počtu hodin strávených ve stacionáři v běžném 
měsíci, krát částka za 1 hodinu péče v závislosti na věku a stupni závislosti. 



Pokud poskytování úkonů péče netrvá celou hodinu, výše úhrady se 
poměrně krátí podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění 
úkonů. 

Strava 
 

Ranní svačina Oběd Odpolední 
svačina 

celkem 

13,- Kč 62,- Kč 10,- Kč 85,- Kč 

 
 
V denním stacionáři jsou poskytovány tyto fakultativní služby: 

- dovoz uživatele z místa bydliště do stacionáře a zpět (pouze pro 
mimožďárské) 

- dovoz uživatele do školy a zpět 
 
Doprava 

 
do 15 km od města Žďár n/S* 1000,- Kč/měs. 

nad 15 km od města Žďár n/S* 1200,- Kč/měs. 

Doprava do školy a zpět 300,- Kč/měs. 

 
Pokud osoba využije služeb stacionáře v běžném měsíci méně než 10 dní, 
bude hrazena poloviční výše úhrady, tj. při 10 dnech plná úhrada. 
* V případě přepravy jen do nebo ze stacionáře, se hradí poloviční výše 
úhrady. 

 
Přehled úhrad za služby poskytované v denním stacionáři Stacík byl 
schválen RM č. 87 ze dne 9. 4. 2018 usnesení čj.      /2018/POSSM. 

 
 
 

 
ředitel 



Sociální služby města Žďár nad Sázavou 
     příspěvková organizace, IČO 43379168 

                      Okružní 67, 591 01 Žďár nad Sázavou 
                                 telefon: 566621533 
                               www.socsluzbyzdar.cz 

 

 

Přehled úhrad ve Stacíku platný od 1.8.2016 

 

Úhrada služeb stanovených zákonem 108/2006 Sb., § 46 

 

Úhrady za služby v denním stacionáři se stanovují za tyto základní 
činnosti: 

- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,  

- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 
hygienu,  

- poskytnutí stravy,  
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,  

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 
 

Výše úhrady v Kč/hod. 

Stupeň závislosti I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV. stupeň 

osoby do 18 let 17 28 33 44 

osoby nad 18 let 11 22 39 50 

 

Osobám, které nepobírají příspěvek na péči, je úhrada stanovena podle 
věku v I. stupni závislosti. 

 
 

Při poskytování služby 100 a více hodin v jednom měsíci je výše úhrady 
od 101. hodiny poskytované péče následující: 

Stupeň závislosti I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV. stupeň 

osoby do 18 let 11 22 22 33 

osoby nad 18 let 6 17 28 39 

 
Celková měsíční výše úhrady za poskytování základních činností je 

stanovena jako součet počtu hodin strávených ve stacionáři v běžném 
měsíci, krát částka za 1 hodinu péče v závislosti na věku a stupni závislosti. 



Pokud poskytování úkonů péče netrvá celou hodinu, výše úhrady se 
poměrně krátí podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění 
úkonů. 

Strava 

Ranní svačina Oběd Odpolední 
svačina 

celkem 

13,- Kč 58,- Kč 10,- Kč 81,- Kč 

 

V denním stacionáři jsou poskytovány tyto fakultativní služby: 
 

- dovoz uživatele z místa bydliště do stacionáře a zpět (pouze pro 
mimožďárské) 

- dovoz uživatele do školy a zpět 
 

Doprava 

 
do 15 km od města Žďár n/S* 1000,- Kč/měs. 

nad 15 km od města Žďár n/S* 1200,- Kč/měs. 

Doprava do školy a zpět 300,- Kč/měs. 

 
 

Pokud osoba využije služeb stacionáře v běžném měsíci méně než 10 dní, 
bude hrazena poloviční výše úhrady, tj. při 10 dnech plná úhrada. 

* V případě přepravy jen do nebo ze stacionáře, se hradí poloviční výše 
úhrady. 

 
 

Přehled úhrad za služby poskytované v denním stacionáři Stacík byl 

schválen RM č. 46 ze dne 20.7.2016 usnesení čj. 711/2016/POSSM. 
 

 
 

 
                                                                                                               

                                                                                                             ředitel  

 




