
Informace o pobytu v DPS Rosice 
 
 Jednotlivcům jsou přidělovány garsoniéry, které tvoří  jeden pokoj s kuchyňskou 
linkou, předsíň s vestavěnými skříněmi, sociální zařízení se sprchovým koutem, umývadlem a 
toaletou.Celková plocha garsoniéry je přibližně 27 m2. 
 
 Byty 1+1 a 2+1 jsou určeny pro 2 osoby (manželská dvojice, příp. druh+družka. nebo 
sourozenci). Byty se skládají z kuchyně, 1 nebo 2 pokojů, předsíně a sociálního zařízení se 
sprchovým koutem /případně vanou/, umývadlem a toaletou. Celková plocha bytů 2+1 a 1+1 
činí přibližně 50 m2. 
 V bytech není sporák – je nutno si pořídit vlastní elektrický vařič !V každém bytě 
je k dispozici telefonní přístroj, kterým je možno volat  uvnitř budovy i mimo budovu. 
Vytápění bytů je centrálně z kotelny přímo v budově. 
 
 Nájemníci mají možnost užívat společné nebytové prostory – 3 klubovny, knihovnu a 
jídelnu.V areálu se nachází zahrada, kterou mohou  nájemníci využívat k odpočinku. 
 
 Úhrady za užívání bytu a nebytových prostor činí v současné době v garsoniéře 
přibližně Kč 5.500,00, v bytech 2 + 1 a 1 + 1 činí úhrada přibližně Kč 9.500,00. 
 

Úhrada za užívání bytu a nebytových prostor obsahuje základní nájemné, úhrady za 
vybavení bytu, zálohy na teplo, vodu, provoz vnitřní telefonní linky a zálohu na úklid, 
osvětlení a vytápění společných prostor, údržbu výtahů, údržbu společných prostor a zahrady . 

 
Výše uvedená částka za užívání bytu a nebytových prostor je uvedena  bez 

spotřeby elektrické energie v bytě ( každý si musí určit výši záloh a uzavřít smlouvu se 
společností  E.ON, a.s.  – běžná záloha činí Kč 500,00 měsíčně) a bez poplatku za 
kabelovou televizi ( za běžné programy činí měsíční úhrada Kč 150,00). 

 
Stravování je zajištěno vařením obědů přímo v DPS v pracovní dny. Cena 1 oběda činí 

Kč 78,00. Snídaně  a večeře si připravují obyvatelé DPS sami, nebo za pomocí pečovatelky. 
 
Praní ložního a osobního prádla je v případě zájmu zajištěno v rámci pečovatelské 

služby v prádelně, která se nachází  v 1. poschodí DPS. 
 
Zdravotní službu pro nájemníky zajišťuje v pracovní dny soukromá zdravotní sestra , 

která v případě zájmu uzavírá s klienty smlouvu o nadstandardní zdravotní péči –  
individuálně podle potřeb klienta. Nadstandardní péče spočívá mimo jiné i v poskytování 
služeb, jako je odvoz biologického materiálu, měření fyziologických funkcí na klienta, 
objednávky na odborná vyšetření a administrativní úkony spojené s touto péčí, 
psychoterapeutické pohovory – to vše ve spolupráci s praktickou lékařkou, která 1 x týdně 
ordinuje v budově penzionu. 

 
Přímo v budově se nachází prodejna smíšeného zboží, kde si mohou nájemníci 

nakupovat nejen potraviny, ale i drogistické zboží a denní tisk. 
 
V domě s pečovatelskou službou  je  pečovatelská služba zajišťována  denně v době od 
6:30 do 21:00 hodin. 


