Služba je poskytovaná Sociálními službami města
Rychnov nad Kněžnou a jedná se o službu mimo rámec
sociálních služeb ve smyslu zákona 108/2006 Sb.
o sociálních službách a je službou dodatkovou. Služba
nenahrazuje MHD a taxi a je určena seniorům a osobám
se zdravotním postižením, které potřebují pomoc druhé
osoby a jejich doprovodu, zejména do zdravotnického
zařízení a na místa, kam tyto osoby nejsou schopny si
vlastními silami zajistit dopravu. Cílem služby je udržet
sociální kontakt imobilních osob se společenským prostředím a dopravit imobilní osoby, bez velkých překážek,
na místo určení. Přeprava není určena pro osoby na
lehátku (osoba není schopna samostatného sedu).
Cena služby „přeprava imobilních osob“ je smluvní cenou.

Přeprava probíhá celkem ve třech pásmech se stanovením ceny a podmínek pro jednotlivá pásma:

1. pásmo:

 Po Rychnově nad Kněžnou – Roveň, Městská Habrová,
Panská Habrová, Jedlina, Lokot, Lipovka
 Po obci Solnice + Ještětice, Kvasiny, Byzhradec
 Po obci Černíkovice + Domašín, Třebešov, Lično,
Uhřínovice, Litohrady
Počet jízdenek za cestu tam a zpět: 1+1 (30 Kč + 30 Kč)
Doprovod – cizí osoba: 1+1 (30 Kč + 30 Kč)
Čekání: 30 Kč / započatá ¼ hodina

PŘEPRAVA
IMOBILNÍCH OSOB
CENÍK A PODMÍNKY PŘEPRAVY

2. pásmo:

 Z Rychnova nad Kněžnou – Lupenice, Litohrady, Dubí,
Tutleky, Jaroslav, Javornice, Jahodov, Roveň, Peklo,
Slemeno-Synkov, Solnice, Vamberk
 Ze Solnice – Rychnov nad Kněžnou, Brocná, Hraštice,
Skuhrov nad Bělou, Hroška, Bílý Újezd, Podbřezí, Roudné,
Černíkovice, Debřece, Nová Ves, Houdkovice, Černíkovice
 Z Černíkovic – Solnice, Byzhradec, Uhřínovice, Lično, Libel,
Voděrady, Ježkovice, Ostašovice, Radostovice, Lokot,
Lipovka, Hoděčín, Hřibiny-Ledská.
Počet jízdenek za cestu tam a zpět: 2+2 (60 Kč + 60 Kč)
Doprovod – cizí osoba: 2+2 (60 Kč + 60 Kč)
Čekání: 30 Kč / započatá ¼ hodina

www.pro-sen.eu

3. pásmo:
Všechny ostatní obce přesahující dojezdovou vzdálenost prvního
a druhého pásma od Rychnova nad Kněžnou, Solnice a Černíkovic.

Cena podle počtu najetých km.
Cena za 1 km: 9,70 Kč
Nutné uzavřít jednorázovou smlouvu o přepravě!
Doprovod – cizí osoba: Paušální částka 100 Kč
Čekání: 2,50 Kč / minuta

Přeprava v 1. a 2. pásmu

Cenu za přepravu lze v pásmu 1. a 2. hradit pouze jízdenkamistvrzenkami (dále jen jízdenka) vydanými Sociálními službami
města Rychnov nad Kněžnou, které lze zakoupit v kanceláři
účetní (č. 211, Penzion Eliška), a to před plánovanou cestou.
Pokud si přepravovaná osoba nezajistí nákup jízdenky tímto
způsobem, může o zajištění nákupu jízdenek požádat pečovatelku, a to za cenu jedné jízdenky. Cena jedné jízdenky =
30 Kč. Ve výjimečných případech lze jízdenky zakoupit přímo
u řidiče a to s přirážkou 10 Kč za každou vydanou jízdenku.
Při dopravě v rámci pásem platí klient vždy za 1 cestu stanovený
počet jízdenek, při zpáteční cestě platí opět stanovený počet jízdenek. Čekání vozidla v pásmu 1. a 2. je zpoplatněno za každou
započatou ¼ hodinu 30 Kč (1 jízdenka).
Doprovod přepravované osoby zajištěný cizí osobou
v 1. a 2. pásmu: Tato osoba je povinna uhradit za přepravu
příslušný počet jízdenek za každou cestu (tam a zpět).

Objednání přepravy:
V 1. a 2. pásmu lze přepravu objednat minimálně 1 den před
termínem přepravy, a to osobně v kanceláři terenní pečovatelky nebo telefonicky (č. 202, Penzion Anežka, tel.: 608 174 295)
v době 7:00–15:00. V naléhavém případě službu zajistíme
po telefonické domluvě.

Zrušení objednané přepravy:
Za řádně zrušenou službu v 1. a 2. pásmu je považováno
zrušení přepravy minimálně pracovní den před plánovanou cestou (v pracovní době 7:00–14:00). Výjimečně
(akutní stavy, hospitalizace, atd.) lze přepravu zrušit ihned.
Zrušení objednané přepravy lze učinit: e-mailem na adrese
preprava@pro-sen.eu, SMS zprávou nebo telefonicky na
tel.: 608 174 295, 494 532 523.

Přeprava ve 3. pásmu

Je vždy nutné uzavřít Smlouvu o přepravě, na jejímž základě
bude přepravované osobě (resp. objednateli přepravy) vyfakturována příslušná částka za přepravu.

Cena přepravy ve 3. pásmu
Počet najetých km se vždy počítá z výjezdové obce (Rychnov
nad Kněžnou, Na Drahách 831 nebo Černíkovice čp. 213, nebo
Solnice, Pod poštou 6), až po návrat do výjezdové obce, vždy
na příslušnou adresu výjezdu. Cena za 1 km činí 9,70 Kč. Společná přeprava více osob: cena za km se rozpočítává na počet
přepravovaných osob. Jedná-li se o jednosměrnou přepravu
(pouze z místa nástupu do cílového místa určení), pak přepravovaná osoba vždy platí cestu z výjezdové obce do cílového místa a zpět do výjezdové obce na příslušnou výjezdovou
adresu. Čekání vozidla ve 3. pásmu zpoplatněno částkou
2,50 Kč / minuta. Doprovod přepravované osoby zajištěný
cizí osobou: Paušální částka 100 Kč za přepravu.

Objednání přepravy:
Přepravu je nutno objednat v kanceláři terenní pečovatelky
(č. 202, Penzion Anežka, tel.: 608 174 295) v době 7:00 –15:00
a uzavřít smlouvu o přepravě minimálně týden dopředu v kanceláři sociální pracovnice (č. 125, Penzion Anežka). Objednávku
lze zajistit osobně i telefonicky. K uzavření smlouvy o přepravě
je nutná osobní účast objednatele.

Zrušení objednané přepravy:
Za řádně zrušenou službu bez storno úhrady je považováno
ve 3. pásmu zrušení přepravy minimálně pracovní den před
plánovanou cestou (v pracovní době 7:00–14:00), a to
z důvodu ohleduplnosti k ostatním zájemcům o přepravu
a z důvodů provozních. Zrušení objednané přepravy lze učinit:
e-mailem na adrese preprava@pro-sen.eu, SMS zprávou nebo
na tel.: 608 174 295, 494 532 523.
Storno úhrada: Přepravce je oprávněn účtovat storno úhradu
v případě, že přepravovaná osoba/objednatel řádně nezruší
objednanou službu ve lhůtě shora uvedené. Storno úhrada
činí 100 Kč + částku odpovídající součtu ceny za počet km
ujetých přepravcem marnou cestou z výjezdové obce do místa
nástupu přepravované osoby a zpět do výjezdové obce a ceny
za čekání ve sjednaném v místě nástupu přepravované osoby
v souvislosti se zjištěním marné cesty.

Společná ustanovení pro všechna pásma

Je možné si jako doprovod přepravované osoby zajistit pečovatelku, v tomto případě je nutné sepsat Smlouvu o poskytování sociálních služeb před plánovanou cestou. Cena za tento
doprovod je dána ceníkem Sociálních služeb města Rychnov
nad Kněžnou za pečovatelskou službu dle zákona o sociálních
službách 108/2006 Sb., v platném znění. Roční aktualizace
cen přepravy na www.pro-sen.eu.

