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 Zápis z jednání 
 

Místo jednání:  historická radnice, zasedací místnost č. 202 

Datum/čas:      13. 10. 2021 

Přítomni: Zlata Adamcová, Jana Horáková, Kateřina Jírová, Pavel Kalous, Ivan Langr, 

Dana Morcová, Lukáš Průcha, Adéla Sochůrková, Martina Teplá, Jana 

Urbanová 

Omluveni:     Olga Merglová, Vlasta Pavlů, Lukáš Ron (host) 

 

Program jednání: 

1) Informace ze SML 

 

 Očkování osob bez přístřeší 

 Proběhlo 21., 22. září a 7. října; 

 LK dodal 50 ks vakcín Johnson & Johnson; 

 ČČK zajistil sanitku, materiál a zdravotnický personál; 

 Proběhlo u CBL (8 osob) a na vytipovaných místech (20 osob), dále 

očkování proběhlo v Denním centru Naděje a Noclehárně (celkem 18 

osob); 

 Vyočkováno celkem 46 dávek vakcíny. 

 Všechny osoby se podařilo vložit do informačního systému infekčních 

nemocí (ISIN). Díky tomu budou lékařce a ČČK proplaceny platby z 

pojišťoven za výkon a zdravotnický materiál, dále všechny osoby mohou 

získat kdykoliv certifikát o očkování. 

 

 Fixpointy (nádoby na injekční stříkačky) 

 Od ledna 2021 jsou v Liberci umístěny dva fixpointy; 

 Aktuální statistika: do září 2021 bylo nalezeno celkem 80 použitých injekčních 

stříkaček, které by jinak pravděpodobně skončily na ulici; 

 za Obchodním centrem Fórum – 55 kusů, u vlakového nádraží – 25 kusů. 
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 Nové sociální byty v Orlí a Proboštské 

 Celkem 22 bytů; 

 průměrný měsíční příjem žadatele za posledních 12 kalendářních měsíců před podáním žádosti 

o přidělení bytu a zároveň před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl průměrnou měsíční mzdu 

zveřejněnou Českým statistickým úřadem 

 dle počtu osob užívajících domácnost: 

a) 0,6 násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost s 1 členem, 

b) 0,8 násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost se 2 členy, 

c) 0,9 násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost se 3 členy, 

d) 1,0 násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost se 4 členy, 

e) 1,2 násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost s 5 a více členy. 

 Při uzavírání nájemní smlouvy se pro porovnání příjmu používá hodnota průměrné mzdy za rok 

2020 (zveřejněná ČSÚ v červnu 2021), která činí 35 662 Kč. 

= 1 osoba 21.397,- 
= 2 osoby 28.529,- 
= 3 osoby 32.095,- 
= 4 osoby 35.662,- 
= 5 a více osob 42.794,- 

 

 Aktuálně CBL zpracovává žádosti; 

 Kvůli přísným podmínkám dotace MMR je snaha, aby na každý byt byl alespoň 

jeden náhradník; 

 Nájemní smlouvy od prosince 2021. 

  

 Sociální bydlení města Liberec 

 

 V rámci projektu dále probíhá rekonstrukce domu v ulici Dr. M. Horákové; 

 Dům by měl být dokončen na jaře 2022; 

 Celkem 9 bytů; 

 Další v pořadí je rekonstrukce domu Dvorská 169/2 – Kristiánov a výstavba 

bytových domů v ulici Na Žižkově, aktuálně probíhá VŘ na zajištění technického 

dozoru stavby a koordinátora BOZP; 
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 Na Žižkově se počítá se vznikem 49 bytů, realizace projektu by měla být dokončena 

v červnu 2023. 

 Přesun úvazku organizace Most k naději – terénní programy 

 

 Přesun úvazků organizace Most k naději u služby Program sociální prevence v rámci 

krajské sítě. 

 Zde bez vědomí SML došlo ze strany KÚLK k automatickému přesunutí 0,8 úvazku 

z Frýdlantska na Liberec. 

 Město Liberec však tento vyhodnotilo jako nepotřebný (i v návaznosti na březnové RZ 

služeb, kdy Most k naději požadoval navýšení o 0,3 úvazku – to bylo ŘPS zamítnuto). 

 Jelikož se jedná o registrovanou sociální službu, dotaci od města by čerpala z dotačního 

titulu pro poskytovatele SS s jednotnou alokovanou částkou, což by mělo za následek 

snížení dotace pro ostatní poskytovatele služeb, které město považuje za potřebné. 

 V Liberci poskytují stejný typ služby další tři organizace. 

 Nakonec bylo s KÚLK dohodnuto, že se Liberec nijak nebude podílet na financování 

této výše úvazku a úvazek je v síti uveden na působnost ORP Liberec. 

 

 Komunitní plán 2023 – 2027  

 Koncem roku 2022 končí platnost stávajícího KP; 

 Platnost nového KP by měla být 2023 – 2027; 

 Začínáme řešit oslovení případných zpracovatelů; 

 Jelikož se jedná o dlouhý a náročný proces, nejlépe do konce roku chceme mít 

vybraného zpracovatele a předběžný harmonogram zpracování nového KP; 

 Podobou se chceme přiblížit vzoru KP města Hradec Králové – zjednodušení 

informací i grafiky (odkaz: 

https://www.hradeckralove.org/assets/File.ashx?id_org=4687&id_dokumenty=

69417 ); 

https://www.hradeckralove.org/assets/File.ashx?id_org=4687&id_dokumenty=69417
https://www.hradeckralove.org/assets/File.ashx?id_org=4687&id_dokumenty=69417
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 Případné nápady a návrhy ke zpracování plánu vítáme; 

 Rok 2022 bude ve znamení schůzek ke zpracování KP. Požadavek je, aby se 

zpracovatel s každou PS setkal nejméně dvakrát. 

2) Informace z KÚ 

 

 3. kolo dofinancování (MPSV) 

 Proběhlo v září; 

 Rozděleno cca 77 mil. mezi 145 služeb. 

 Dofinancování z prostředků kraje 

 Alokovaná částka 7 mil., požadavek všech žádostí cca 30 mil.; 

 Podávání žádostí proběhlo v červenci; 

 Celkem 113 žádostí, 5 žádostí vyřazeno. 

 Základní síť sociálních služeb 

 Schválena zastupitelstvem kraje; 

 Zařazeno 246 služeb; 

 Oproti roku 2021 bude od roku 2022 v síti o 48 lůžek víc (celkem 

2 543), počet úvazků pracovníků v přímé péči se navýší o 17,8 

(celkem 2 234). 

 Převod příspěvkových organizací mezi LK a SML 

 Rada kraje schválila smlouvy k převodu DS Vratislavice a 

Františkov a zoologické a botanické zahrady, ještě musí schválit 

zastupitelstvo; 

 Převod by se měl uskutečnit v průběhu příštího roku. 

 

 Schválena a zveřejněna Výroční zpráva o realizaci politiky v oblasti závislostí 

Libereckého kraje za rok 2020; 

 Odchod krajské protidrogové koordinátorky Mgr. Jany Pavlů k 15. 10. 2021 a 

nástup nového koordinátora, pana Mgr. Aleše Lebedy. 
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3) Informace z Úřadu práce 

 

 Přestěhování do nových prostor; 

 Do konce roku se očekává nárůst nezaměstnanosti, hlavně vzhledem k dopadům 

pandemie na automobilový průmysl. Hodně zaměstnanců automobilek je zatím na 

překážce na straně zaměstnavatele, otázkou však je, jak dlouho je tento stav pro 

zaměstnavatele udržitelný a kdy nastane propouštění ve vyšším měřítku. 

 Libereckou pobočkou ÚP je vyplácena podpora v nezaměstnanosti ve výši cca 15 mil. 

měsíčně. 

 Pozvánka na probíhající Veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí EDUCA, který se 

koná ve dnech 14. – 16. října 2021 v Home Credit Areně. Zaměřuje se na vzdělávání, 

budování kariéry a nabídku pracovních příležitostí zejména na severu Čech. EDUCA 

EXPO je zejména pro ty, kteří hledají novou pracovní pozici, praxi nebo chtějí znát 

současné nároky na trhu práce a na vzdělávání. Celkem se návštěvníkům představí více 

jak 50 škol a 40 firem. Jako každý rok se i letos k akci připojí i Úřad práce, který bude 

mít na místě svůj stánek a nabízet základní poradenství uchazečům o zaměstnání 

 Bližší informace o akci jsou dostupné na: https://www.educaliberec.cz/ . 

 

4) Informace z pracovních skupin 

 

PS pro soc. vyloučené osoby – osobní setkání skupiny proběhne v říjnu, na jednání je připraveno 

několik témat. Na setkání bude blíže představena práce asistentů prevence kriminality, dále 

bude diskutována problematika novely zákona o občanských průkazech. Dle této novely by 

klientům neměl být vydán náhradní doklad jako doposud, což bude mít za následek například 

problém se ztotožněním klientů a s výplatou dávek mimořádné okamžité pomoci. 

- Diskuze na téma akce Milostivé léto, která bude probíhat od 28. 

října 2021 do 28. ledna 2022 a dotaz na to, zda a jakým způsobem se 

připojí město Liberec. Dle náměstka Dr. Langra je na toto téma 

chystána tisková konference. Do akce bude zahrnut i dopravní podnik. 

Ohledně dluhů na nájmech není v silách města dlužníky obeslat, jelikož 

známe pouze trvalé bydliště, nikoliv reálné bydliště klientů. V této 

oblasti by se akce mohla týkat cca 800 lidí. Město by mělo zajistit 

vylepení letáků na reklamní plochy (min. velikost A0). 

 

PS pro zdravotně znevýhodněné osoby – osobní setkání skupiny proběhne v říjnu. Na jednání 

si skupina přizvala pana Chocholu z CBL, který členům představí činnost centra. Dalším 

tématem setkání bude reforma psychiatrické péče a možnost zapojení se jednotlivých 

organizací. Doplnění informace ohledně financování sociálních služeb z prostředků LK. 

https://www.educaliberec.cz/
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Aktuálně je vyhlášeno předfinancování sociálních služeb na rok 2022. Alokovaná částka je 

oproti minulým letům navýšena o 20 mil., a to z 10 na 30 miliónů korun. 

 

 

PS děti a mládež – vzhledem k nižšímu počtu členů se skupina dohodla, že jednotlivá setkání 

budou probíhat v organizacích jednotlivých členů. Setkání jsou tak mimo jiné využívána 

k představení činnosti konkrétních poskytovatelů a jejich služeb. Další setkání má skupina 

naplánováno na prosinec, které by mělo proběhnout ve středisku výchovné péče. 

 

 

PS duševní zdraví – skupina se sešla v září, předmětem setkání bylo předání informací z Krajské 

koordinační skupiny pro implementaci reformy psychiatrické péče v Libereckém kraji. 

Vzhledem ke složitosti problematiky a široké škály cílových skupiny je skupina dále rozdělena 

na tři podskupiny –    a) SMI (= Severe Mental Illness, klienti s vážným duševním onemocněním 

b) senioři 

c) děti a mládež 

 

- Paní Horáková vyjádřila poděkování organizacím pracujícím s lidmi 

s mentálním postižením za zapojení se do reformy a za jejich spolupráci. 

-  Organizace Fokus má již kompletní multidisciplinární týmy, které fungují 

v rámci služby sociální rehabilitace, a to včetně psychiatra a zdravotních sester. 

- Fokus dále nově ohledně práce s klienty s psychiatrickou diagnózou 

spolupracuje s policií, do budoucna je v plánu podobná spolupráce i se zdravotní 

záchrannou službou. 

- Vzhledem k nízkému počtu dětských a školních psychologů se jako nutné, 

zejména v době návratu žáků do škol, jeví zpracování vzdělávacího programu, 

na kterém aktuálně pracuje Fokus. 
 

 

PS senioři - osobní setkání skupiny proběhne v říjnu. Během pandemie snížení počtu klientů 

v DPS (přesun do domovů pro seniory nebo úmrtí). Centrum zdravotní a sociální péče se dále 

potýkalo i s odlivem zaměstnanců. Aktuálně se situace navrací do normálu. 

- Některým klientům byla již podána doporučená třetí dávka vakcíny 

(přeočkování 3. dávkou je možné pro osoby, které mají nejméně 8 měsíců po 

aplikaci 1. dávky u jednodávkové vakcíny, nebo 2. dávky u ostatních vakcín). 

- Diskuze na téma novely úhradové vyhlášky, kdy výše denní sazby za stravovací 

služby činí aktuálně 170,-, přičemž novela by měla tuto částku navýšit na 200,-. 

Příští setkání se uskuteční 15. 12. od 14:00 v zasedací místnosti č. 210 v budově historické 

radnice. 
Zapsala: Adéla Sochůrková 


