STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Odbor školství a sociálních věcí
náměstí Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1
Vážený pan

Váš dopis značky / ze dne

CJ 044 701/22
Počet listů 2

Naše značka

CJ MML 044701/22/2
Počet příloh 0

Vyřizuje / telefon

V Liberci dne

Sochůrková/485 244 969

8.3.2022

Počet listů příloh 0

Vážený pane
k Vaší žádosti zaslané dne 23. 2. 2022 sdělujeme následující:
1) Seznam neziskových a příspěvkových organizací města podporovaných SML včetně
výše příspěvků přikládáme v příloze č. 1.

2) Město Liberec každoročně vyhlašuje dotační titul pro poskytovatele sociálních služeb.
Dotace jsou poskytovány na účel stanovený § 105 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů, na financování běžných výdajů souvisejících
s poskytováním sociálních služeb poskytovatelům sociálních služeb zapsaným
v registru. Veškeré informace k aktuálnímu vyhlášení včetně pravidel pro poskytování
těchto

dotací

naleznete

na:

https://www.liberec.cz/cz/radnice/strategie-

projekty/komunitni-planovani/dokumenty/nova-stranka-3.html.
V případě poskytnutí individuálních dotací se město Liberec mimo jiné řídí Klíčem
k vyhodnocení žádostí o individuální dotaci z rozpočtu statutárního města Liberec, který
naleznete

na:

https://www.liberec.cz/files/dokumenty/odbory/odbor-skolstvi-

kultury/klic-k-vyhodnoceni-zadosti-individualni-dotaci-z-rozpoctu-mesta.pdf.
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3) V souvislosti se zákonem č. 206/2009 Sb., ze dne 17. 6. 2009, kterým se mění zákon č.
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon
o sociálních službách), a některé další zákony, registrující orgán s účinností od 1. 8.
2009 kontroluje plnění podmínek stanovených pro registraci u poskytovatelů sociálních
služeb, kterým vydal rozhodnutí o registraci. Postup při této kontrole se řídí, od 1. 1.
2014, zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších
předpisů. V případě příspěvkové organizace Centrum zdravotní a sociální péče, p. o.,
tak probíhá tato kontrola ze strany Krajského úřadu libereckého kraje. Kontrola plnění
podmínek registrace je kontrolou formálních dokladů a povinností poskytovatele
sociálních služeb.
V případě pochybností o kvalitě a nedodržování standardů kvality by byl podán podnět
k provedení inspekce poskytování sociálních služeb, která spadá pod gesci MPSV.

S pozdravem

Mgr. Pavel Kalous, v. r.
vedoucí odboru školství a sociálních věcí
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