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I. ť]voDNí IJsTANovENí

Seniol autonobil SENDOLINO ,je cloplrikovou činností. ktelá slouži plo přeplavtr osob
alltonobilettr poskytovale]e (dále laké jen "s]užba' ). kterou zajišťrrje Cerrllurrr serriorů Mělník
(dálc takójen "poskylovalel' ).

v láIci té1o činnosli,je vytlžívlino vozidlo Volsu,agcrr Caddy. 3SA 3560. za ktcré.je Irlazcna
silničnidari.

Slrržbl jc poskyt<lválra na ťlzenlí mčsta Mčlníka za zvýlroclrrčnó.jízdnó. (]clÝ ro7sah požadol,ané
pieplavy rrrusí proběhnoul nraxinlálně do vzdálenosti 20 krl,

Pověřenou osobou p|o ťrčcl1, poskytovárrí tóto služlr_v (dálc takó jcn "povčřcná osoba" ncbo
"po!,ěiená osoba posk}tovalele").je řidič vozidla ncbo jiná osoba po\,ěřellá poskylovalelenr.

II. ZAKLADNI UDAJE

Službarje určena občalrům nlčSta Mčlnil(a a spádových obcí. ktcří rnaji snižcnou soběstačnost
z důÝodtl věku či zdravotni]ro postiženi a potřcbuji si |řede\,šim zajistit clopravu k lékaři. rra
ťlřady. na nákupy Ý přípcdě, že neDohou volit jirrý zpfrsob cloplavy či potřebují Zajistit
doprovocl.

Cílová §kupinai

aJ Scnioii nad 65 le]

b) občané se zdlavotnín postjženiii bez (lnTezení věkrt
c) I)oprovod \,ýše Zlniliovaných skupii oby!atel

Misao a čas po§kytovrini slrržby:

Slllžba je poskylovála výlrlaclrrě v placovrrioh dncch od 7:00 drl ]5:j0 hocl, (připaclně pocllc
dol,iody) na Základě telel'fiické dohody, potvlzcné poskylovatelelrl. za ťrlr|adrr dle platnélro
ceniku.

objcdnávka služby

Objcdnání přcpEvy je dopolučerré uskulečnjl alespoň l placovní den dopřeclu,
a to na tcleli nitn čislc| 733 l88 888.



III. PŘEPRA.VNÍ PoDMiNKY
Slrržbu je nložr'é objcdnat pollzc na teťmínv, ktelé dosud nejsorr obsazcny, Infbrnlaci o volných
a obsazenýOh 1emlinech mťržc zájcrncc o vvužiti služby 7iistit v placovních r]nech orl 7:00 do
19;00 liod. na telelbnDinl čísle +420 733 l88 888. ncbo osobllě v lecepci soci/Llti sirržbv
Cent|um senjolťt Mělník, Donov Penzion. Fiigllelova 35]j,

Zákazník nrfrže využit tlopťovod řidiče Scndolirra do nista určcní. Pokud toltru neblání
v pořadí da]ší sje(lnaná doprava. rliržc si zákazník v},žádat vyčkáni vozidla na jcho nár,r,at a
nástllp lla Zpáteční cestll,

Přecl každou j ednotlivou ceslou provede iidič zázIrarl do Knilry jizd,

Řidič i Zákazníli či spolcčnč přeplavované osoby il,lllsí dodÉovat praviclla silničnilro provozu
i slrrštrého ohor,lrní. dbát pokynu iicliče, ve vozidle nesmi konzunovatjidla fui n.tpnje,

Přednost jizdy aulomobilerrl poskytovatclc mají uživatclé tcréntli pečovatelské s]užby
či pobytových sLužeb Cenlr,a seni<llir Mělnik,

Zfušcni zanluvené přepravy,je nutné prové§t co nejdříve, l,ez zbytečného odkladu,
iakmile se o tom osoba dozví, optinrálnč alcspoň l pfacovní dclr přcdcm. Pokud ke Zrušeni
přeplavy v předstihu Ircdojdc vítbec a vozid1o bude piistaveno zbytečně. pťovozovate1 služby
si bltde čini1 lráIok na ťlčtováni storno poplatku. a to vc výši nákladťl. ktel,ó aktuálnč l,7nikly
(dle ujelých kilomelIů),

Povčřcná osoba p!§Lylovatele ie Do!inDa Vést evideioi v obiednávkové knize službY.
a 1() zejména:

. iméno a přiimcní přcplavované osoby, telelbnni kontakt.

r dcn a hoclinu. kdy má být automobil přistaven a mís1o, na které má býl autonobil

piistirYen.

. cí]. do klelého ohce být ccstující pornoci služby přcpllvcn.

. illl'ornlace o Z.liištěni doprovodu 7c strany řidičc Scndolina

. požaclovaný počct přcpnvovaných osob, tzr, sám nebo s doprovodenr.

o připadný požadavek na přepravrr s iDvalidnín vozíken.

lV. írHRÁl)A sl-UŽt]Y

Cena vycháziz lialktrlacc nákladů a zisku viz. Přiloha č, _t _ Kalkulacc nákladů pro provoz
nutomobilu sendoliúo.

Řidič v}staví zákazIríkoli slvžcnliu při rrltončerrí .jizcly a předá.ji záltazrliktlvi rra dťrkaz
provedené platby Za poskytiLltoLl službtl, Jízclné Ize Lrh|adit pouzlj v hotov()sti řidiči vozidla,

l] uživatclťl pob}.tových služeb Centla Senioú Měník je možné jízdné odečist Zjejich
evidcnčniho účttr,

Vybťané finanční prosliedky předá řidič dle dohodDutých podlDínek rra pokladrrě Cerrtra seniorťr
Mčlnik. a to včctnč stvrzel]ck a měsičního vyúčlováni.

Výše ťlhracly službyje stanovena v Příloze č. 2 - Cerrík služby Sendolino.
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V. ZPŮSOB ÚČTOVÁNÍ

Záka,znik zapldlí za celkový počet kilometrů (počítáno od nT ísta výjezdu, nejdéle však od sídla
oťganizace), připadně Za dobll čekání. požadujeJi zákazrrík, aby na něj iidič čekai.

Příklad č. 1

ZákMník potřebuie doDravit Z Cílova do Nemocnice Mělník. nazpátek pojede autobusem:

Ze síclla organizace do Cítova..,...,..,,.,,,. ,.,..,, 7 km

Z Cílova do Nemocnice Mělník,,,..,..,,..,. ,,.,,.., 7km

Z Nenocnice Mčlník do sídla organizace.,. ,..,,.., 1 km

Ce|kem: 15 km x 20,-Kč : 300,- Kč
Pokud by z Cítota jeli 3 zákazníci, zaplatí každý l00,- Kč Qa1:3)

Příklad č. 2

Zákaznik potřebuje doplavit e
řidič čekat a odveze ho zull
Ze sídla organizace do Cítova.. , ... , .. , .. , , . , .,.,,.. 7 km

Z Cílova do Nemocnice Mě]ník,,,....,...,.. .,..,,. 7kn'

Doba čekání:..,.., 0,5 hodiny

7kn
7 krrr

1 NťDlocDicc Mél_t_k dotrtťr do Citorl
,/t rto,1 do srd ll ur!.rniu.-rce,,.,,,,,,,,,,,,.,,.

Celkem: 28 kn' x 20 : 560.-Kč-1-75,-Kč (7a půl hodiny čckáni) :635,

l'okud b) z (:íto1,4 jeli 3 zákazníci, Zaplaíí kažtly 2l2,,Kč (635 -,3)-

-Kč

vI. ZÁvĎRt]čNÁ UsT^NovBNi

l'ato olgani7ačni norma č 01/]02I/TPS. ktet,ou se stanoví plavidla pl,o poskytování služby
SEDOI-iNO.ic schválcná řcditelkori Centťa seniorťt Mělnik a nabývá účinnosti dne l.,1.2022.

Přilohyl

Přilohn č. l KalLLllace nákladů na pŇvoz aulomobilu Sellcloiino,

Přiloha č.2 Ccnik služby Sendolino

Přílohn č. 3 Bezhotovostni platba z evidenčního ťlčttl uživate]e,

Přiloha č.4 Evidencc seznámcní s dokumcntcn].

V Mělniktl dne 1 4 2022.

Řcdilelke CSM
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FúgneřoÝr J523,276 0l Mě|ník, tcl.: 3l5 ó30 0,í0, rveb: ww}v.centťumscniořumelnik.cz

la':7082.1]li2Podči]0/200]7l.DlČ:Cl7082.1]82podč.j.51l].|i0.1/0{]900327]

Příklha č. 1

KALKULACE NÁKLADŮ NA PROVOZ SENDOLINA

SlLtžby autonrobilrr Senc1oIina rnohou vyrržilaL scniořiz CSM i tnjnlo něj. kteii spadaiido cilo\,é
skupilly,

MZDO\ É NÁKLAD\ \ { PR{COVNiKA

Řidič scndolina
- průll]ělná mčsíčni hlubá nlzda. včctnč odvodů činí 38 603,-Kč ťlvazek 168 hodin
- prťln]ěIné m7do\,é náklacly rla pracovníka/za hoc]itrr čirli 230,_ Kč
- pl.ťllněIné sociální a ZdlaYolní pojištčni na zaněstnance čillí 13 018,- Kč
- pútněrlré ocivody na sociiilní a zdravotni pojištěni na placovlríka 7a hodinrL činí 77,7,- Kč

SPOTŘEBA POHONNÝCH HMOT

Prc výDočct níklad[l spoicnÝch s LoLlživiirtiIrr slLlžebního vo7idLa se vrc]rázi pouzc z nákladů
]1lLlnÝch pro p|ovoz autonlobilLl,
Výpočel proveclcn na zákiadě núklad[r na slL]žcbni Ýozidlo Vollisu.agcn Caddy 3SA 3560,

Výše prúmčrnó cenl,zfl l litr pohonnó hmoty podlc § l58 oclsl, 3 věty lřetí Zákoníl(Ll pláce
čini 36,10,_ Kč u notolové nafty.

Sazba základni nálrrady za používání silničních nlotorových vozidel
Sazba základní náhrady za 1 kn j izdy poclle § l 57 odst, 4 zákoníku pláce činí ncimónč u|
osobních silničníc]r nrot<lrových vozidel,1,70 Kč,

Spotřeba: 8.5 l/100 kltl (8.5:]00x]6.10)
Pohonné hmoty: Diesel 3ó.]0 (dlc \,,vhlášky č, 5l1/]0]] Sb,) : 3,06 Kč/ 1 krn
Základni náhrada: 4.70 Kč/|rm
Havarijni a povinnó ručcni:9 975. Kč
- v loce 202l Lrjcto 9 907 krn

C) 975 : 9 907: t Kč/t km

Vyltláška o zmčně sazby zákládni náhracly za použi\,áni silničrrích motor.ovýclr vozide1
a slťavného a o stanoveni plůlněrné ccny pohonných hmot plo ílčely poskytování cestovnich
nahťad č.5lt/202l sb. (ťlčinrost ocl i.1.2022)



lČ:708.].l282 podč,i ]0/2007-7l,Dl(1:CZ?082]?82 polló.rll_],l/0}/01]900.]27]

Celkové náklady na l KM jízdy;

Výpočet = 3,06 + 4,70 + l + 5,1l = l3,87 Kč tzn. |,l,-Kč/l km

Za přcdpokladu. že 1 kln jíZdy autoniobilenr trví cca 1 nit,t,, čini niiklad na plat řidiče (2]0 +

71,7 : 307.-Kč/6í) min = 5.1 1 Kč)

Výpočet = 14 Kč náklady + 3 Kč zisk = 17 + 2l oÁ DPlt = 20,57,- Kč =
tzn. 20,-Kč/ lkm

(l:l + 2,91 = 16,9.1 : 17,-Kč/km)

Cena čekání nebo doprovod se počíti'l pouze z osobnich rTákladťr na řidiče/pečo\atele.1j,:2]0
+ 77 = 307.-Kč Kč/hodina.

Doba čckáni = 150.-Kč/hodina

V Mělníku, dne 1.4.2022

Zprncovala: Mgr, Jana HostákoVá. DiS,. vedoLLci sociálně-aktivizačního ťlseku. TPS

Schválila: PhDr,DrahomíraPavIí1<or,á.řcditelka

ík



lČ 708 ]4] 32 , DIČ] CZ708 242 82

Příloha č.2

CENÍK SLUŽBY SENDOLINO

Záka7,ník zaplalí za celko\,ý počet kilometrťl (počitáno od místa výjezdu. nejdéle však od sídla
organizace), piípadně za c]obu čekáni, požad!ťe-li zákazník, aby rra něj řidič čekal
nebo 1ro cioprovodi1 na místo určení,

Pokud Zákazníci maji společnou cestu a použijí Sondolino současně, náklady sc vydělí počlem
osob klcIe ridii na §|olcčne lni:lo \ť,/ť,

Pokud doprovod nebo čekáni bude kratší nož hodina, bude rnu účtovára poněmá část
Dapř.: 75,- Kč/ 30 rninut apod,

V Mělníku dne 1.4,2022

Vypracovala: Mgr, Jana Hostáková, DiS,, vedouci sociálně-aktivizačniho í]seku, TPS
Schválila: PhDl, Dmhomira Pavlíková. ředitelka CSM

1 knr jizdy 20,- Kč
Cekálí na uživatele 150,- KčAod,
Doprovod uživatelo 150,- Kč/hod,





Fůgncrova 3523,27ó 0l Mělnik, t€l.:
lC: 708 242 82 pod čj. ]0/2007_7I.

Jl5 630 040, tt€b:
DlČ:CZ708 242 8]

wwli,centrums€niorumeInik.cz
pod č,i, j4 l ]4/04/ 04] 900327]

Přílohn č. 3

BEzHoTovoSTNí pLATBA z I,vIDENčNíHo účru užtvarnu

pŤíjmení a jnléno uživateleI

poskylovaná slrržba:* DL DP Dv os číslo pokoje:

celková částka kc stržení:

piedrnět plnění: datum plnění:

podpis užiVatele. případnč po\,čiené osoby:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

poskytovaná služba:* DL DP Dv číslo pokoje:0s

celková čáslka ke stržr:rrí,

přeclmčt plněniI datrrnr plrrěni:

podpis uživatele, případně pověřené osoby:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

přijlnení a.jméno uživatele:

poskytovaná služba:* DL l)P Dv os číslo pokojcl

celková čásika ke slření:

předmět plnění: datum plnční|

podpis užiÝatele. piípadlrě po\,čřcnó osob),]

xxxxxxx\xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx\xxx,\xx\xxxxxxxx\xxx\xx\xxxxxxxxxxxxxx

ík

př!D]ení a jméno uživatelcI





Fiigneří,!N 3523, 276 0I Mčhík, tel.: 3l5 630 040! lleb: wlýw.centřum§eniorumelnik.cz
l( . 08 ,l , 8 , 1,1C, Ll708 ] lj 8]

PříIoha č. 4

EVIDENCE SI,ZNAMENI S DOKUMENTEM

Datum Jméno a příjmení !'unkce Podpis
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