
Ceník aktuálního ubytování za lůžko a základní služby v DPS Bukov, p.o. 
(Při uzavření Smlouvy o poskytnutí sociální služby dle zákona 108/2006 Sb.) 

Ceník 
ubytování 

v DPS 
Bukov 

Ústí n/L  

Cena 
za den 

Cena za 
měsíc 

Cena za 
měsíc 

s Příspěvkem 
na péči 

stupe ň I. 
(880,- Kč) 

Cena za 
měsíc 

s Příspěvkem 
na péči 

stupe ň II. 
(4 400,- Kč) 

Cena za měsíc 
s Příspěvkem 
na péči stupe ň 

III. 
(8 800,- Kč) 

Cena za měsíc 
s Příspěvkem 
na péči stupe ň 

IV. 
(13 200,- Kč) 

Úhrada 205,-K č 6 150,-Kč  7 030,-Kč 10 550,-Kč 14 950,-Kč 19 350,-Kč 
Úhrada 195,-K č 5 850,-Kč 6 730,-Kč 10 250,-Kč 14 650,-Kč 19 050,-Kč 

Schválila ředitelka organizace  Mgr. Věra Vonková 
 
Základní poplatek  za sociální službu se platí na lůžko/osobu , to znamená, že uživatel 
aktuálně platí za měsíc:  

• 6 150,- Kč/205,- den   za lůžko v jednol ůžkové  pokojové jednotce bez vlastního 
elektroměru, kdy cena elektřiny je zahrnuta v denní sazbě nebo  

• 5 850,- Kč/195,- den   za lůžko ve sdílené dvoupokojové nebo t řípokojové  jednotce 
bez vlastního elektroměru, kdy cena elektřiny je zahrnuta v denní sazbě nebo 

• 5 850,- Kč/195,- den u uživatel ů, kteří mají vlastní elektrom ěr. El. spotřeba za 
vlastní elektrospotřebiče je v režii uživatele.  

 
Ve většině pokojů  je přípojka na telefon a anténní vstup na televizi.          
Uživatelé služeb mohou užívat po dohodě s ředitelkou zařízení nebo pověřenou sociální 
pracovnicí  některé vlastní elektrospotřebiče ( mikrovlnka, televize, rádio, varnou konvici...).   
Některé pokojové jednotky mají vlastní balkon nebo společnou terasu. Všichni uživatelé mají 
k dispozici zahradu v uzavřeném atriu Domova pro seniory a odpočinková sezení na 
společných chodbách. 
Každá pokojová jednotka má kuchyňskou linku, vestavěnou skříň a koupelnu s WC.  
Uživatelé si mohou vlastními silami zajistit večeři a snídani, pokud budou chtít, což podporuje 
stávající stupeň uživatelovy soběstačnosti.  Po posouzení potřebnosti úkonů  při podávání 
stravy, pomůže uživatelům pečovatelka.  
Běžný oběd  v DpS Bukov stojí aktuálně  63,-Kč. ( Výběr ze 7 druh ů jídel ,  je možné zajistit 
dietu, nebo druhou večeři) 
Celodenní strava, pokud jí uživatel vyžaduje stojí na osobu a den 150,- Kč  ( 3x denně)  
Většina uživatelů možnosti stravování různě kombinuje.   
Obchod se smíšeným zbožím je v místě, uživatel ům sociální služby nakupují pracovnice 
sociálních služeb zdarma (viz Domácí řád)   
 
V ceně základního poplatku  za službu   je  zahrnut paušální poplatek za odběr vody , 
topení , (u pokojů bez elektom ěru  základní paušální poplatek za el. en .) týdenní úklid , 
vyprání a vyžehlení suchého prádla , běžné opravy  v pokojové jednotce, 1x za 3 měsíce 
velký úklid  s umytím oken a vypráním záclon, 1x za rok umytí lustru, 1x za 3 roky 
vymalování  pokojové jednotky.   
Ztráta klíče nebo karty a následné zajištění nových je zpoplatněno. 
Prádlo, které ubytovaní uživatelé dávají do prádeln y DpS Bukov, musí být ozna čeno.   
 
Telefon pro další informace: 724537682   -   sociální pracovnice     DpS Bukov 
 


