Dětská psychiatrická nemocnice Opařany

Ceník 6K/2018

Opařany 121, 391 61 Opařany

Ceník 6K/2018
UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ DPN OPAŘANY
DLOUHODOBÉ UBYTOVÁNÍ
Ubytovací zařízení DPN Opařany nabízí ubytování v 21 apartmánech. Apartmán má dva pokoje
(jednolůžkový a dvoulůžkový pokoj), chodbu, sprchový kout, umývárnu, WC a balkon. Na každém
podlaží je k dispozici společná kuchyňka.
Ubytovací zařízení DPN je účelovým zařízením určeným k ubytování zejména zaměstnanců DPN,
osob na stážích v DPN, doprovodů a návštěv rodinných příslušníků hospitalizovaných pacientů,
případně zájemců z řad veřejnosti.
1. Dlouhodobé ubytování - zaměstnanci DPN
Dlouhodobé ubytování zaměstnanců je poskytováno na základě uzavřené Smlouvy o ubytování.
Cena za 1 měsíc se skládá z ceny za ubytování a za služby (v závislosti na počtu ubytovaných
osob).
Úhrada za dlouhodobé ubytování zaměstnanců je prováděna v souladu se Smlouvou o ubytování
(zpravidla formou srážky z platu).
Pokoj - cena ubytování za 1 měsíc zahrnuje:
ubytování
služby (spotřeba tepla, el. energie, vody, úklid spol. prostor,
společná anténa, odpady):
 1 osoba
 2 osoby
Apartmán - cena ubytování za 1 měsíc zahrnuje:
ubytování
služby (spotřeba tepla, el. energie, vody, úklid spol. prostor,
společná anténa, odpady):
 1 osoba
 2 osoby
 3 osoby
 4 osoby

Ostatní služby platné pro pokoje i apartmány:
výměna lůžkovin
praní prádla v centrální prádelně (dle Ceníku 15K/2018)
poplatek za domácí zvíře - pouze se souhlasem pronajímatele
pronájem malé lednice
vlastní elektrické spotřebiče (sporák, pračka, vařič, mikrovlnná
trouba, lednice) - pouze se souhlasem pronajímatele
využití skladovacích prostor - pouze se souhlasem pronajímatele
1

2 000,- Kč včetně DPH

1 500,- Kč včetně DPH
1 800,- Kč včetně DPH

2 700,- Kč včetně DPH

1 900,- Kč včetně DPH
2 200,- Kč včetně DPH
2 500,- Kč včetně DPH
2 800,- Kč včetně DPH

40,- Kč včetně DPH/měsíc
45,- Kč včetně DPH/1 kg
50,- Kč včetně DPH/měsíc
50,- Kč včetně DPH/měsíc
10,- Kč včetně DPH/měs./1 ks
100,- Kč včetně DPH/měsíc
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2. Dlouhodobé ubytování - cizí osoby
Dlouhodobé ubytování cizích osob je poskytováno na základě uzavřené Smlouvy o ubytování.
Cena za 1 měsíc se skládá z ceny za ubytování a za služby (v závislosti na počtu ubytovaných
osob).
Úhrada za dlouhodobé ubytování je prováděna v souladu s uzavřenou Smlouvou o ubytování
(platby za ubytování je možno provést v hotovosti, bezhotovostně prostřednictvím platebního
terminálu na recepci DPN Opařany nebo bezhotovostně převodem na účet DPN).
.
Pokoj - cena ubytování 1 měsíc zahrnuje:
ubytování
služby (spotřeba tepla, el. energie, vody, úklid spol. prostor,
společná anténa, odpady)
 1 osoba
 2 osoby
Apartmán - cena ubytování za 1 měsíc zahrnuje:
ubytování
služby (spotřeba tepla, el. energie, vody, úklid spol. prostor,
společná anténa, odpady)
 1 osoba
 2 osoby
 3 osoby
 4 osoby

Ostatní služby platné pro pokoje i apartmány:
výměna lůžkovin
praní prádla v centrální prádelně (dle Ceníku 15K/2018)
poplatek za domácí zvíře - pouze se souhlasem pronajímatele
pronájem malé lednice
vlastní elektrické spotřebiče (sporák, pračka, vařič, mikrovlnná
trouba, lednice) - pouze se souhlasem pronajímatele
využití skladovacích prostor - pouze se souhlasem pronajímatele

2

2 500,- Kč včetně DPH

1 500,- Kč včetně DPH
1 800,- Kč včetně DPH

3 700,- Kč včetně DPH

1 900,- Kč včetně DPH
2 200,- Kč včetně DPH
2 500,- Kč včetně DPH
2 800,- Kč včetně DPH

40,- Kč včetně DPH/měsíc
45,- Kč včetně DPH/1 kg
50,- Kč včetně DPH/měsíc
50,- Kč včetně DPH/měsíc
10,- Kč včetně DPH/měs./1 ks
100,- Kč včetně DPH/měsíc
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Další nabídka pro dlouhodobě ubytované:
 před ubytovnou nemocnice je k dispozici zdarma parkoviště,
 možnost využití společné kuchyňky na příslušném podlaží ubytovacího zařízení,
 v budově D (budova u hlavního vjezdu do areálu nemocnice)
o možnost zakoupení kávy, čaje a drobného občerstvení,
o připojení na wifi (prostory foaye v budově D),
 možnost sjednání připojení internetu přímo v apartmánu/pokoji (forma dodavatelské služby),
 možnost objednávky minutkových jídel v jídelně nemocnice (objednávka nejpozději 60
minut předem u recepční služby) dle platných ceníků DPN,
 možnost využití příjemného prostředí parku nemocnice,
 možnost využití satelitního sportovního zázemí v areálu nemocnice.
Platné sazby DPH - základní 21%, snížená 15%.
Ceník je platný od 1. 9. 2018, nahrazuje ceník č. 6K/2017 z 1. 10. 2017.
Originál ceníku je uložen u náměstkyně pro ekonomiku a provoz.

Zpracovala: Jitka Kopcová, MBA
náměstkyně pro ekonomiku a provoz
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