AZYLOVÝ DŮM STRAKONICE, BUDOVATELSKÁ 613

SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ
s platností od 1.1.2019

Využití soukromých elektrospotřebičů na pokoji (například
varná konvice, mikrovlnná trouba, PC)

20,-Kč/elektrospotřebič/měsíc

Využití soukromého TV na pokoji

50,-Kč/měsíc

Prášek na praní

10,-Kč/dávka

Praní

10,-Kč/várka

Sušení prádla v sušičce

20,-Kč/cyklus

Zapůjčení fénu, vysavače

10,-Kč/hodina

Soukromé telefonní hovory – mobilní telefon

10,- Kč/hovor

Zhotovení náhradních zapůjčených klíčů k pokoji

cena dle skutečných nákladů

Fakultativní služby, u kterých není uvedena finanční hodnota, jsou účtovány dle skutečných
nákladů.
*V případech zvláštního zřetele o výjimce z ceníku rozhoduje ředitelka MěÚSS.

Za správnost zodpovídá: Bc. Lenka Frková, DiS - vedoucí AD

MANUÁL K SAZEBNÍKU FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB
platnost od 1. 1. 2019
▪
▪

manuál je dokument související s fakultativním sazebníkem, který upřesňuje rozsah
jednotlivých fakultativních služeb
fakultativní služby si uživatel sjednává ústní či písemnou formou

Využití soukromých elektrospotřebičů na pokoji uživatele (např. varná
konvice, mikrovlnná trouba, počítač)
Jedná se o vlastní volbu uživatele služby. Při nástupu je s touto možností seznámen a také
s povinností platby. Základní vybavením pokoje v AD je lednice a sporák s troubou. Další
elektrospotřebiče jsou již nadstandartním vybavením a uživatel se tímto podílí na spotřebě
elektrické energie.

Využití soukromého televizoru na pokoji
Jedná se o vlastní volbu uživatele služby. Při nástupu je s touto možností seznámen a také
s povinností platby. Základní vybavením pokoje v AD je lednice a sporák s troubou. Další
elektrospotřebiče jsou již nadstandartním vybavením a uživatel se tímto podílí na spotřebě
elektrické energie. U televizoru je na rozdíl od jiných spotřebičů zvýšená taxa, neboť příjem
elektrické energie je vyšší a využití ve větším rozsahu.

Praní prádla
Všichni uživatelé mají možnost si vyprat prádlo v pračkách azylového domu za drobný
poplatek. Poplatek je stanoven symbolický, aby nedocházelo ke zneužití služby, kdyby byla
zdarma. V poplatku je také zohledněna cena vody, elektrické energie, obsluha pračky
pracovníkem.

Prášek na praní
V ceně této fakultativní služby je zohledněna cena pracího prostředku, jeho dovoz do zařízení
a další manipulace s pracím prostředkem pracovníkem.

Sušení prádla v sušičce
V této ceně je zohledněna cena elektrické energie za jeden cyklus, který trvá cca 3,5 hodiny a
také nákup daného spotřebiče. Jedná se o službu nadstandartní. Uživatelé mají možnost zdarma
si zapůjčit rozkládací sušák na prádlo či okolo domu jsou natažené šňůry na prádlo.

Zapůjčení fénu, vysavače
V případě potřeby mají možnost využití i námi nabízených elektrospotřebičů, které máme
skladem. Jde o nadstandartní službu. V ceně je zohledněna spotřeba elektrické energie a jejich
pořizovací cena.

Náhrada klíče k pokoji při ztrátě uživatelem
Při nástupu do AD je uživateli předán klíč od pokoje, který uživatel užívá. Jeho převzetí stvrzuje
svým podpisem do nástupních dokumentů a je upozorněn, že v případě ztráty či poškození klíče
musí uhradit duplikát. Cena je stanovena dle skutečných nákladů.

Soukromé telefonní hovory /mobilní telefon/
Uživatel má možnost využít mobilní telefon z kanceláře AD na krátký hovor. Do sešitu
„Evidence telefonátů azylového domu“ je před hovorem zapsáno jméno uživatele, proč volá,
telefonní číslo a jeho podpis a podpis pracovníka. Cena hovoru je stanovena na 10,- Kč za
hovor, vždy se jedná o krátký telefonát do běžných sítí k vyřízení neodkladných záležitostí.

Způsob platby
Fakultativní služby jsou hrazeny vždy před zahájením činnosti (před jejich využitím), aby
nedocházelo k dluhům. Využití soukromého elektrospotřebiče je hrazeno vždy k 1. dni
v měsíci.

Strakonice 1. 1. 2019
Za správnost zodpovídá: Bc. Lenka Frková, DiS - vedoucí AD

