Mariánské nám. 13
688 01 Uherský Brod

CENÍK
KUCHYNĚ S JÍDELNOU
platný od 1. 11. 2019

Úkon/služba

1
2

Cena

OBĚD
Oběd (osobní odběr do jídlonosiče nebo oběd v jídelně Charity v Uherském
Brodě)
Dovážka oběda do domácnosti

Cena*
79,- Kč
25,- Kč

*ceny jsou uvedené vč. DPH

V Uherském Brodě, dne 1. 10. 2019

Ing. Mgr. Petr Houšť, MBA
ředitel Charity Uherský Brod

tel.: +420 572 630 648 ● mob.: +420 602 706 376 ● e-mail: petr.houst@uhbrod.charita.cz ● www.uhbrod.charita.cz ● IČO:48489336 ●
DIČ: CZ48489336 ● Korunové konto: 1540093329/0800 u České spořitelny, a.s. Uherský Brod

OBĚDY:
Vedoucí Kuchyně s jídelnou
Michal Fojtík
T: 572 630 648
M: 724 651 251
E-mail: michal.fojtik@uhbrod.charita.cz
lenka.jezkova@uhbrod.charita.cz
• Strava je zajištěna z Kuchyně Charity Uherský Brod.
• Strávníci mají na výběr ze dvou druhů hlavního jídla (pondělí – pátek), v sobotu, neděli a svátky
poskytujeme pouze jedno hlavní jídlo. Na základě vybraného jídla se obědy vydávají. Veřejnost zde
v Charitě objednává stravu na zakoupené stravenky (alespoň den dopředu) a klienti v
domácnostech zakroužkují jídelníček na celý týden.
• Jídelníčky na další týden jsou rozesílány a vyvěšeny každé úterý (na nástěnkách, na webových
stránkách Charity Uherský Brod, do domácností – ve středu se vyplněné jídelníčky zase odevzdávají
rozvážce).
• Odhlašování nebo přihlašování stravy na následující den je možné nejpozději do 13:00 hodiny
předchozího dne.
• Stravu do domácnosti rozvážíme na základě písemné smlouvy, kterou si musí zájemce uzavřít
osobně v budově Charity Uherský Brod (kancelář Kuchyně, 1. patro – p. Lenka Ježková – zástupce
vedoucího Kuchyně).
Forma vyúčtování: Za stravu do domácnosti je účtována vždy celková cena za oběd vč. dovážky (79
+ 25 = 104,- Kč/ks).
• Nabízíme možnost pronajmout Charitní jídlonosiče za 30,-/ks za měsíc, nebo je nutné mít dva
vlastní nerezové jídlonosiče. Pokud klient nevrací čisté jídlonosiče, posílá se mu upozornění s
prosbou o nápravu.
• Platba za odebrané obědy se účtuje na konci měsíce a hradí se do 15. dne následujícího měsíce.
Obědy je možné zaplatit v pohodlí domova hotově, přímo řidiči rozvážky oběda oproti dokladu o
zaplacení. Stravu je možné uhradit také přes účet bezhotovostně (k tomu je nutné sdělit do smlouvy
e-mailovou adresu, na kterou se plátci zasílá faktura). Uhradit za stravu je možné též v budově
Charity v účtárně osobně.
• Strávníci mohou dovážku oběda do domácnosti ukončit bez udání důvodů na základě sepsané
dohody o ukončení, po zaplacení všech neuhrazených obědů.
• Strávníci si mohou v jídelně Charity osobně odebrat oběd do jídlonosiče pouze za zakoupenou
stravenku.
• Doba prodeje stravenek:
Středa: 10:30 - 12:00 hod. v přízemí budovy Charity Uherský Brod
• Provozní doba výdejny jídla:
Po - Ne 11:00 - 12:00

