Usnesení Rady LK 704/19/RK, ze dne 9. 4. 2019

Procesní postup při změně výše vyrovnávací platby
Tento postup je určen pro poskytovatele sociálních služeb zařazených v Základní síti za
účelem aktualizace finančních údajů Základní sítě sociálních služeb LK 2018 – 2020 (dále
jen „ZS LK“) na kalendářní rok, a to od roku 2019.
PROCESNÍ POSTUP:
1. Období aktualizace Základní sítě sociálních služeb LK 2018 – 2020: rok 2019, 2020;
2. Oprávněné osoby k iniciaci změny vyrovnávací platby: poskytovatelé sociálních služeb
dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění (dále jen „ZSS“),
zařazeni do ZS LK k 1. 1. daného kalendářního roku;
3. Forma zahájení procesu změny vyrovnávací platby: platně podaná „ŽÁDOST O ZMĚNU
VYROVNÁVACÍ PLATBY se zachováním stávajících kapacit v Základní síti
Libereckého kraje“ (dále jen „žádost“);
4. Platné podání žádosti:
a) Formulář žádosti, který je přílohou tohoto postupu, formát PDF;
b) Žádost musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby
jednat za poskytovatele sociální služby;
c) Na každou registrovanou sociální službu, u které je požadována změna vyrovnávací
platby je nutné podat samostatnou žádost;
d) Žádost musí obsahovat relevantní údaje v části A, B i C;
Údaje části C, B i A musí vzájemně logicky na sebe navazovat;
e) Na dožádání Libereckého kraje musí být poskytovatel schopen údaje v části A, B i C
schopen doložit a vysvětlit;
f) Termín podání žádosti: 1. 8. 2019 0:00 hod. - 16. 9. 2019, do 12:00 hod.,
Podání – žádosti podané mimo tento termín bude považováno za nepřípustné a takto
podané žádosti budou z dalšího řízení vyřazeny.
g) Způsob podání žádosti buď:


datovou schránkou – ID schránky c5kbvkw, nebo



elektronicky e-mailem na adresu podatelna@kraj-lbc.cz, nebo



v papírové podobě poštou (vč. originálního podpisu statutárního zástupce) na
adresu: Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2;
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h) V případě, že podání - žádost nebude odpovídat všem výše uvedeným podmínkám
současně, bude považováno za nepřípustné a kraj nebude k tomuto podání dále
přihlížet.
i) V případě, že v termínu dle bodu 4 písmeno f) bude učiněno několik podání – žádostí
na jednu registrovanou službu na stejný typ kapacity ZS LK, bude přihlédnuto pouze
k poslednímu podání - žádosti, které bude v souladu s výše uvedenými podmínkami. K
předchozím podáním se v tomto případě nepřihlédne.
Doplňující informace:
Řádně podané žádosti mohou být předloženy k hodnocení, vyjádření zástupcům dotčených
obcí (podle působnosti sociální služby). Liberecký kraj si vyhrazuje právo určit, která podání
– žádosti budou předloženy obcím ke zhodnocení.
Podáním žádosti o změnu výše vyrovnávací platby poskytovatel sociální služby, tj. žadatel,
souhlasí s nahlédnutím do žádosti a jejím hodnocením ze strany obcí.
Řádně podané žádosti (vč. případného vyjádření obcí) budou předloženy ke schválení
orgánům Libereckého kraje.
Kontakty na KÚ LK:

Ing. Marcela Pražáková, marcela.prazakova@kraj-lbc.cz; tel.
485 226 902
Mgr. Jiří Tůma, jiri.tuma@kraj-lbc.cz; tel. 485 226 558

