PRAVIDLA PRO DOVOZ OBĚDŮ
POSKYTOVANÝ OBCÍ BABICE STRÁVNÍKŮM ŠKOLNÍ JÍDELNY
platná od 1. 1. 2020

1. Obec Babice od 1. 1. 2020 poskytuje službu dovoz obědů pro strávníky školní jídelny.
Poskytování této služby má obec Babice právo kdykoli zrušit.
2. Dovoz obědů je poskytovaný strávníkům Školní jídelny při ZŠ Babice, kteří si o to
ústně požádají u pracovníka zajišťujícího dovoz nebo kteréhokoli pracovníka
Pečovatelské služby Babice. Dovoz je poskytovaný na základě dohody podepsané
strávníkem a zástupcem obce.
3. Dovoz je poskytovaný strávníkům, kteří jsou občany obcí Babice, přilehlých částí
obce Sušice a občanům obce Huštěnovice, a pobírají starobní nebo invalidní důchod,
nebo jsou osobou, jejíž zdravotní stav nebo sociální situace vyžaduje podporu. O
poskytnutí nebo neposkytnutí dovozu v konkrétním případě rozhoduje vedoucí
Pečovatelské služby Babice.
4. Dovoz obědů je zpoplatněn částkou 10,- za jeden dovezený oběd pro občany Babic a
přilehlých částí Sušic a částkou 15,- za jeden dovezený oběd pro občany Huštěnovic.
5. Strávník využívající službu dovozu může provést úhradu za obědy ve školní jídelně
prostřednictvím pracovníka rozvozu, tato služba je zpoplatněna částkou 10,- za měsíc.
6. Strávník i obec Babice můžou dohodu o dovozu obědů kdykoli ukončit, nejméně však
1 den před zamýšleným ukončením. Dohoda musí být vypovězena písemně.
7. Strávník má možnost si zdarma zapůjčit od obce Babice jídlonosiče s termoobalem, to
platí však jen v případě, že jsou takové jídlonosiče v daný čas k dispozici. O zápůjčce
bude vyhotoven písemný záznam.
8. Strávníci jsou povinni zapůjčené jídlonosiče používat pouze dle pokynů a ihned po
ukončení poskytování služby dovozu obědů je nepoškozené vrátit (pouze s běžným
opotřebením). Strávníci jsou povinni udržovat jídlonosiče v čistotě, v opačném
případě (po opakovaném upozornění) bude služba dovozu obědů ukončena.
9. Dovoz obědů je zajišťován pracovníkem obce Babice. Pokud bude k dovozu obědů
využíváno auto, které má běžně k dispozici Pečovatelská služba Babice, bude
adekvátní část nákladů na spotřebu pohonných hmot vyčleněna z nákladů
Pečovatelské služby Babice.

