
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
VÝBOR PRO SOCIÁLNÍ VĚCI A BEZPEČNOST 
 

 
 

Zápis z 5. zasedání Výboru pro sociální věci a bezpečnost 
Zastupitelstva města Liberec konaného dne 22. 9. 2020 

 
Přítomni: Robert Prade, Bc. Anna Provazníková, Mgr. Lucie Židková, MBA, Jiří Janeček, 
Jaroslav Šrajer, Petra Břeňová,  Bc. Jiří Zavoral, Lenka Procházková, Mgr. Ivo Brát 
Omluveni: Bc. Martina Teplá, MUDr. Kateřina Absolonová, Petra Alžběta Baslová, Mgr. 
Pavel Kalous – vedoucí odboru školství a sociálních věcí, Mgr. Ladislav Krajčík – ředitel MP 
Liberec, Mgr. Martin Chochola – Agentura pro sociální začleňování, Bc. Lukáš Ron – 
Agentura pro sociální začleňování, Mgr. Barbora Šolková – odbornice na sociální vyloučení 
Neomluveni:  Jana Kašparová 
Hosté: PhDr. Mgr. Ivan Langr – náměstek primátora, Bc. Lukáš Poruba – manažer prevence 
kriminality MP Liberec 
 
Program jednání uvedený v pozvánce: 
1. Zahájení a schválení programu 
2. Schválení zápisu ze 4. zasedání výboru 
3. Materiál ZM – Zpráva o využití a vyúčtování dotací z dílčího Fondu zdraví a prevence 

Dotačního fondu statutárního města Liberec za rok 2019 
4. Materiál ZM - Přijetí dotace na projekt Centrum bydlení Liberec   
5. Materiál ZM - Přijetí dotace na projekt Asistenti prevence kriminality II 
6. Různé 
7. Závěr 

 
 
1. Zahájení a schválení programu 

Zasedání výboru zahájil předseda výboru pan Robert Prade, který přítomné členy výboru a 
hosty přivítal. Navrhl doplnit program o bod č. 3) Státní účelová dotace k projektu Liberec 
– rozšíření MKDS – centrum. Členové výboru s rozšířeným programem souhlasili. Výbor 
se sešel v počtu 9 členů a byl prohlášen za usnášeníschopný.  

 
Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/5/2020/01 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec souhlasí s doplněným 
programem 5. zasedání výboru. 

      Hlasování: 
 

PŘÍTOMNO: 9 PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 VÝSLEDEK: přijato  
 
 
 
 

 



2. Schválení zápisu ze 4. zasedání  
K zápisu ze 4. zasedání výboru pro sociální věci a bezpečnost nebyly žádné připomínky.  

 
Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/5/2020/02 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec souhlasí se zápisem 
ze 4. zasedání výboru konaného dne 23. 6. 2020.  

      Hlasování: 
 

PŘÍTOMNO: 9 PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 VÝSLEDEK: přijato  
 
 
 
3. Materiál ZM –  Státní účelová dotace k projektu Liberec – rozšíření MKDS – 

centrum   
 

Statutární město Liberec v rámci Programu prevence kriminality 2020 realizuje investiční 
projekt Liberec - rozšíření MKDS - centrum. Účelem projektu je rozšířit Městský 
dohledový kamerový systém Liberec o dva kamerové body v lokalitě Fügnerova a Náměstí 
Dr. Edvarda Beneše. Celkové náklady na realizaci projektu jsou ve výši 712 024 Kč. Na 
financování projektu byla získána dotace z fondu Ministerstva vnitra ČR. 

 
Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/5/2020/03 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schválit  

1. přijetí státní účelové dotace ve výši 550 000 Kč na financování projektu Liberec - 
rozšíření MKDS – centrum,   

2. poskytnutí vlastních zdrojů ve výši 162 024 Kč pro spoluúčast na projektu Liberec 
- rozšíření MKDS - centrum z rozpočtu Městské policie Liberec. 

 
     Hlasování: 

 
PŘÍTOMNO: 9 PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 VÝSLEDEK: přijato  

 
4. Materiál ZM  - Zpráva o využití a vyúčtování dotací z dílčího Fondu zdraví a 

prevence Dotačního fondu statutárního města Liberec za rok 2019 
Za každý uplynulý kalendářní rok předkládá odbor školství a sociálních věcí zprávu o 
využití a vyúčtování dotací, která obsahuje statistické informace o hospodaření s 
finančními prostředky na účtu dílčího Fondu zdraví a prevence Dotačního fondu 
statutárního města Liberec. V roce 2019 byly v rámci vyhlášení programů rozděleny 
dotace ve výši 1 656 300 Kč. 

 
Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/5/2020/04 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec vzít na vědomí zprávu o vyúčtování přidělených finančních 
dotací z dílčího Fondu zdraví a prevence Dotačního fondu statutárního města Liberec za 
rok 2019. 



Hlasování: 
 

PŘÍTOMNO: 9 PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 VÝSLEDEK: přijato  
 
 
5. Materiál ZM – Přijetí dotace na projekt Centrum bydlení Liberec 

Na základě usnesení Zastupitelstva města Liberec č. 164/2019 podalo statutární město 
Liberec žádost o dotaci na neinvestiční projekt „Centrum bydlení Liberec“ a uspělo. 
Projekt reaguje na potřeby vzešlé z „Koncepce sociálního bydlení statutárního města 
Liberec 2019–2022“, z „Tematického akčního plánu pro oblast bydlení a bezpečnost 
2020-2022“ a rozvíjí programy sociálního bydlení ve městě. V rámci projektu vznikne 
kontaktní místo, ve kterém bude 6 pracovníků, zaměstnanců statutárního města Liberec, 
financovaných do 30. 6. 2022. 
„Centrum bydlení Liberec“ (dále jen CBL) řeší komplexní přístup cílové skupiny (dále jen 
CS) k bydlení v Liberci. Reaguje na identifikované skutečnosti v koncepčních materiálech 
města, rozvíjí programy sociálního bydlení a řeší bytovou nouzi. Smyslem projektu je 
zlepšit celý systém pomocí pilotáže kontaktního centra, aplikací nového procesu žádání o 
byt, procesu zabydlování a prevence ztráty bydlení.  
PhDr. Mgr: Langr: v ČR je již 6 takových podobných kontaktních center, projekt volně 
navazuje na v současné době realizovaný projekt Kontaktní sociální práce 
p. Prade: zřízení 1 kontaktního místa je určitě přínosem pro klienty 
 
Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/5/2020/05 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schválit přijetí dotace na projekt Centrum bydlení Liberec 
(CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016923) ve výši 9 762 437,50 Kč. 
Hlasování: 

 
PŘÍTOMNO: 9 PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 VÝSLEDEK: přijato  

 
 
6. Materiál ZM - P řijetí dotace na projekt Asistenti prevence kriminality II 

Na základě usnesení Rady města Liberec č. 460/2020 podalo statutární město Liberec 
žádost o dotaci na navazující projekt "Asistenti prevence kriminality II" a uspělo. Projekt 
reaguje na potřeby vzešlé z "Tematického akčního plánu pro oblast bydlení a bezpečnost 
2020–2022" a "Plánu prevence kriminality statutárního města Liberec pro období 2020–
2022". Dojde k rozšíření stávajícího projektu z 5 na 10 asistentů prevence kriminality. 
Hlavním cílem projektu je pomocí aktivit asistentů prevence kriminality (dále jen APK) 
snížit riziko kriminality, zvýšit a zlepšit pocit bezpečí ve vybraných lokalitách Liberce. 
Součástí cíle je budování důvěry mezi lidmi ze sociálně vyloučených lokalit (jak občany 
sociálně vyloučenými, tak sociálním vyloučením přímo ohroženými) a majoritou a 
posilování mediační role APK během projektu.  
Bc. Poruba: práce APK je určitě přínosem, jejich práce je na území města nenahraditelná 

 
 

 
 
 



Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/5/2020/06 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schválit přijetí dotace na projekt Asistenti prevence 
kriminality II (CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016920) ve výši 9 533 475,62 Kč. 
Hlasování: 

 
PŘÍTOMNO: 9 PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 VÝSLEDEK: přijato  

 
 
7. Různé 

− další zasedání Výboru pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec se 
uskuteční v úterý 20. října 2020 od 15.30 hodin v zasedací místnosti č. 209 ve II. 
patře historické budovy radnice, pozvánku s časovým předstihem zašle tajemnice 
výboru 

 
8. Závěr 

Předseda ukončil zasedání výboru v 15.50 hodin. 
 
 
V Liberci dne 29. 9. 2020 
Zapsala: Pavlína Háková, tajemnice výboru 
Ověřil: Robert Prade v. r., předseda výboru 



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
VÝBOR PRO SOCIÁLNÍ VĚCI A BEZPEČNOST 
 

 
                VÝPIS USNESENÍ 

z 5. zasedání Výboru pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva 
města Liberec konaného dne 22. 9. 2020 

 
 
č. usnesení VSVB/5/2020/01 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec souhlasí s doplněným 
programem 5. zasedání výboru. 

      Hlasování: 
 

PŘÍTOMNO: 9 PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 VÝSLEDEK: přijato  
 
 
č. usnesení VSVB/5/2020/02 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec souhlasí se zápisem 
ze 4. zasedání výboru konaného dne 23. 6. 2020.  

      Hlasování: 
 

PŘÍTOMNO: 9 PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 VÝSLEDEK: přijato  
 

 
č. usnesení VSVB/5/2020/03 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schválit  

1. přijetí státní účelové dotace ve výši 550 000 Kč na financování projektu Liberec - 
rozšíření MKDS – centrum,   

2. poskytnutí vlastních zdrojů ve výši 162 024 Kč pro spoluúčast na projektu Liberec 
- rozšíření MKDS - centrum z rozpočtu Městské policie Liberec 

Hlasování: 
 
PŘÍTOMNO: 9 PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 VÝSLEDEK: přijato  
 
 
č. usnesení VSVB/5/2020/04 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec vzít na vědomí zprávu o vyúčtování přidělených finančních 
dotací z dílčího Fondu zdraví a prevence Dotačního fondu statutárního města Liberec za 
rok 2019. 
Hlasování: 

 
PŘÍTOMNO: 9 PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 VÝSLEDEK: přijato  
 

 



č. usnesení VSVB/5/2020/05 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schválit přijetí dotace na projekt Centrum bydlení Liberec 
(CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016923) ve výši 9 762 437,50 Kč. 
Hlasování: 

 
PŘÍTOMNO: 9 PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 VÝSLEDEK: přijato  

 
 
 
č. usnesení VSVB/5/2020/06 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schválit přijetí dotace na projekt Asistenti prevence 
kriminality II (CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016920) ve výši 9 533 475,62 Kč. 
Hlasování: 

 
PŘÍTOMNO: 9 PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 VÝSLEDEK: přijato  
 
 
 
 

Schválil předseda výboru: Robert Prade, v. r. 
V Liberci 29. 9. 2020 


