
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
VÝBOR PRO SOCIÁLNÍ VĚCI A BEZPEČNOST 
 

 
 

Zápis z 1. zasedání Výboru pro sociální věci a bezpečnost 
Zastupitelstva města Liberec konaného dne 28. 1. 2020 

 
Přítomni: Robert Prade, Petra Břeňová, Mgr. Ivo Brát, Bc. Anna Provazníková, Mgr. Lucie 
Židková, MBA, Lenka Procházková, Petra Alžběta Baslová, Jiří Janeček, Jaroslav Šrajer, Bc. 
Jiří Zavoral, Jana Kašparová 
Omluveni: Bc. Martina Teplá, MUDr. Kateřina Absolonová, Mgr. Pavel Kalous – vedoucí 
odboru školství a sociálních věcí, Mgr. Barbora Šolková – odbornice na sociální vyloučení, 
Mgr. Ladislav Krajčík – ředitel MP Liberec 
Neomluveni:  Mgr. Martin Chochola – Agentura pro sociální začleňování, Bc. Lukáš Ron – 
Agentura pro sociální začleňování 
Hosté: PhDr. Mgr. Ivan Langr – náměstek primátora, Bc. Lukáš Poruba – manažer prevence 
kriminality MP  
 
Program jednání uvedený v pozvánce: 
1. Zahájení a schválení programu 
2. Schválení zápisu z 10. zasedání výboru 
3. Materiál ZM – Poskytnutí návratné finanční výpomoci organizaci Návrat o. p. s. a 

uzavření veřejnoprávní smlouvy 
4. Materiál ZM  - Poskytnutí individuální dotace Potravinové bance Libereckého kraje,   z. 

s., na rok 2020 
5. Materiál ZM – Statut Dotačního fondu SML – nový přístup k poskytování dotací 
6. Materiál ZM - Vyhlášení programů dílčího Fondu zdraví a prevence Dotačního fondu 

SML na rok 2020 
7. Informace ZM - Plán činnosti Výboru pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města 

Liberec na 1. pololetí roku 2020 
8. Informace ZM - Informace o činnosti Výboru pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva 

města Liberec za II. pololetí roku 2019 
9. Různé 
10. Závěr 
 
 
1. Zahájení a schválení programu 

Zasedání výboru zahájil předseda výboru pan Robert Prade, který přítomné členy výboru a 
hosty přivítal. Výbor se sešel v počtu 10 členů a byl prohlášen za usnášeníschopný.  

 
Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/1/2020/01 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec souhlasí s programem 
1. zasedání výboru. 

       

 



Hlasování: 
 

PŘÍTOMNO: 10 PRO: 10 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato  
 
 
2. Schválení zápisu z 10. zasedání  

K zápisu z 10. zasedání výboru pro sociální věci a bezpečnost nebyly žádné připomínky.  
 
Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/1/2020/02 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec souhlasí se zápisem z 
10. zasedání výboru konaného dne 10. 12. 2019.  

      Hlasování: 
 

PŘÍTOMNO: 10 PRO: 10 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato  
 
 
 
3. Materiál ZM – Poskytnutí návratné finanční výpomoci organizaci Návrat o. p. s. a 

uzavření veřejnoprávní smlouvy 
Na základě žádosti organizace Návrat o.p.s., předkládá odbor školství a sociálních věcí 
Radě a následně Zastupitelstvu města Liberec návrh na schválení poskytnutí návratné 
finanční výpomoci ve výši 2.000.000 Kč na pokrytí nákladů provozu Azylového domu pro 
ženy a rodiny s dětmi v Liberci 14, Věkova 318/14, v měsících leden - březen 2020. 

 
Předseda výboru pan Robert Prade nahlásil střet zájmů. Současně popsal aktuální situaci:  

− 3 bytové jednotky pro rodiny s dětmi jsou obsazeny 
− z 10 bytových jednotek pro ženy je ještě 6 volných 
− probíhají pracovní návštěvy spolupracujících organizací 
− termín vrácení návratné finanční výpomoci je reálný? - ano, nejpozději v 03/2020 

by organizace měla obdržet finanční prostředky z MPSV 
PhDr. Mgr. Ivan Langr informoval o doplnění usnesení v materiálu o konkrétní částku 2 
mil. Kč. 
 
 
Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/1/2020/03 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schválit  

1. poskytnutí finanční návratné výpomoci organizaci Návrat o.p.s., se sídlem Široká 
304/68, 460 07, Liberec 3, IČ: 27323773, na pokrytí nákladů provozu Azylového 
domu pro ženy a rodiny s dětmi v Liberci 14, Věkova 318/14, v měsících leden - 
březen 2020, v celkové výši 2 000 000 Kč, 

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z 
rozpočtu statutárního města Liberec s organizací Návrat o.p.s., se sídlem Široká 
304/68, 460 07 Liberec 3, IČ: 27323773, dle přílohy č. 2. 

 
 
 



Hlasování: 
 
PŘÍTOMNO: 10 PRO: 10 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato  

 
Příchod Bc. Provazníková 
 
4. Materiál ZM  - Poskytnutí individuální dotace Potravinové bance Libereckého kraje,   

z. s., na rok 2020 
 
Potravinová banka Libereckého kraje, z. s., žádá o poskytnutí dotace ve výši 300 000 Kč 
na úhradu provozních nákladů spojených s činností, tj. se získáváním a distribucí potravin 
osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sítě místních neziskových organizací 
a zástupců statutárního města Liberec. 
 
Předseda výboru pan Robert Prade nahlásil střet zájmů. 
PhDr. Mgr. Ivan Langr informoval, že se jedná o tradiční individuální dotaci, nejedná se o 
sociální službu, proto organizace nemůže žádat do dotačního titulu pro poskytovatele 
sociálních služeb, jedná se o dotaci zejména na provozní náklady, PB má uzavřenou 
smlouvu o spolupráci jak s terénními pracovníky města, tak i se sociálními pracovníky 
odboru sociální péče. 
p. Baslová: žádost byla posouzena dle Klíče k vyhodnocení žádostí o individuální dotaci z 
rozpočtu statutárního města Liberec, kde lze klíč najít – zaslán odkaz na webové stránky 
(https://www.liberec.cz/files/vizitky_prilohy/klic-k-vyhodnoceni-zadosti-individualni-
dotaci-z-rozpoctu-mesta.pdf), systém individuálních dotací není transparentní, měla by se 
zavést pravidla, způsob financování – univerzální pravidla jsou určena právě v Klíči, kde 
jsou uvedeny i priority SML, organizaci financuje LK, SML a MZ, přispívají i jiné obce 
LK? – PB chce začít žádat v obcích, kde nepůsobí žádný poskytovatel, určení výše 
dotace? – navázáno na rozpočet a výkaz zisku a ztrát z minulých let 
p. Háková: využití dotace je kontrolováno v rámci vyúčtování 
 
 
Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/1/2020/04 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schválit  
 

1. poskytnutí dotace ve výši 300.000 Kč pro Potravinovou banku Libereckého kraje, 
z. s., IČ 22714154, se sídlem Pionýrů 976, 460 06 Liberec 6, na úhradu provozních 
nákladů vzniklých v souvislosti s její činností, 

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy z rozpočtu statutárního města Liberec s 
Potravinovou bankou Libereckého kraje, z.s., dle přílohy č. 2. 

 
Hlasování: 

 
PŘÍTOMNO: 11 PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato  
 
 
 

 



5.    Materiál ZM – Statut Dotačního fondu SML – nový přístup k poskytování dotací 
 
Na základě vstupní politické dohody napříč nově zvolenými zastupitelskými kluby 
předkládá rezort kultury, školství, sociálních věcí a cestovního ruchu zcela nové pojetí 
Dotačního fondu SML, na jehož základě ZM poskytuje žadatelům tzv. programové dotace 
dle § 10c zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Nový 
přístup v sobě zahrnuje 4 vzájemně propojené kroky: přepracovaný statut DF SML, nová 
znění vyhlášení programů (za souběžného zrušení pravidel hodnocení), novou 
softwarovou podporu prostřednictvím informačního systému GRANTYS a také novou roli 
hodnotících orgánů. Cílem nového přístupu je více akcentovat hospodárné, efektivní a 
účelné vynakládání prostředků města i adekvátnost podmínek poskytování s ohledem na 
maximální výši dotace, dále zjednodušit žadatelům cestu k podání žádosti a snížit 
byrokratickou zátěž úřadu (tj. správců fondů). 
 
PhDr. Mgr. Langr informoval, že statut byl se všemi výbory konzultován po celou dobu 
jeho procesu změny, nyní byly pouze upřesněny odstavce navazující na systém Grantys, 
předpokládá, že se dle výsledků letošního roku, budou jednotlivá vyhlášení programů 
doplňovat a upřesňovat.  
 
Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/1/2020/05 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schválit aktualizované znění Statutu Dotačního fondu 
statutárního města Liberec dle přílohy č. 1. 
 
 

Hlasování: 
 
PŘÍTOMNO: 11 PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato  
 
 
 

6. Materiál ZM - Vyhlášení programů dílčího Fondu zdraví a prevence Dotačního 
fondu SML na rok 2020 
 
Předmětem materiálu je schválení vyhlášení programů dílčího Fondu zdraví a prevence 
Dotačního fondu SML na rok 2020. 
 
Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/1/2020/06 

Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schválit vyhlášení programů k předkládání žádostí o dotace z 
dílčího Fondu zdraví a prevence Dotačního fondu SML na rok 2020, dle přílohy č. 1, a to: 

 
Programu 4.1 Prevence civilizačních chorob a podpora aktivit zdravého životního stylu, s 
předpokládaným objemem finančních prostředků na rozdělení v tomto vyhlášení programu 
ve výši 600.000 Kč, 

 



Programu 4.2. Primární prevence rizikových jevů, s předpokládaným objemem finančních 
prostředků na rozdělení v tomto vyhlášení programu ve výši 200.000 Kč, 

 
Programu 4.3 Prevence sociálního vyloučení a podpora začleňování, s předpokládaným 
objemem finančních prostředků na rozdělení v tomto vyhlášení programu ve výši 450.000 
Kč. 
 

Hlasování: 
 
PŘÍTOMNO: 11 PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato  
 
 

7. Informace ZM - Plán činnosti Výboru pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva 
města Liberec na 1. pololetí roku 2020 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec vzal předloženou 
informaci na vědomí. 
 
 

8. Informace ZM - Informace o činnosti Výboru pro sociální věci a bezpečnost 
Zastupitelstva města Liberec za II. pololetí roku 2019 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec vzal předloženou 
informaci na vědomí. 

 
 

9. Různé 
− předseda výboru p. Prade informoval o postupu prací na Strategii rozvoje SML 2021+ 

a o stále trvající možnosti přihlášení se do pracovních skupin 
− p. Břeňová se dotázala na kvalitu úklidu na DPS, má informace od klientů, že nejsou 

spokojeni 
− Bc. Poruba informoval o získání autorizovaného přístupu Liberce do aplikace „Mapy 

budoucnosti II“ (4. 3. 2020) 
− další zasedání Výboru pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec se 

uskuteční v úterý 25. února 2020 od 15.30 hodin v zasedací místnosti č. 202 ve II. 
patře historické budovy radnice, pozvánku s časovým předstihem zašle tajemnice 
výboru 

 
10. Závěr 

Předseda ukončil zasedání výboru v 16.10 hodin. 
 
 
 

V Liberci dne 30. 1. 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 1. zasedání Výboru pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva 
města Liberec konaného dne 28. 1. 2020 

 
 
č. usnesení VSVB/1/2020/01 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec souhlasí s programem 
1. zasedání výboru. 

      Hlasování: 
 

PŘÍTOMNO: 10 PRO: 10 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato  
 
 
č. usnesení VSVB/1/2020/02 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec souhlasí se zápisem z 
10. zasedání výboru konaného dne 10. 12. 2019.  

      Hlasování: 
 

PŘÍTOMNO: 10 PRO: 10 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato  
 

 
č. usnesení VSVB/1/2020/03 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schválit  

1. poskytnutí finanční návratné výpomoci organizaci Návrat o.p.s., se sídlem Široká 
304/68, 460 07, Liberec 3, IČ: 27323773, na pokrytí nákladů provozu Azylového 
domu pro ženy a rodiny s dětmi v Liberci 14, Věkova 318/14, v měsících leden - 
březen 2020, v celkové výši 2 000 000 Kč, 

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z 
rozpočtu statutárního města Liberec s organizací Návrat o.p.s., se sídlem Široká 
304/68, 460 07 Liberec 3, IČ: 27323773, dle přílohy č. 2. 

     Hlasování: 
 
PŘÍTOMNO: 10 PRO: 10 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



č. usnesení VSVB/1/2020/04 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schválit  
 

1. poskytnutí dotace ve výši 300.000 Kč pro Potravinovou banku Libereckého kraje, 
z. s., IČ 22714154, se sídlem Pionýrů 976, 460 06 Liberec 6, na úhradu provozních 
nákladů vzniklých v souvislosti s její činností, 

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy z rozpočtu statutárního města Liberec s 
Potravinovou bankou Libereckého kraje, z.s., dle přílohy č. 2. 

     Hlasování: 
 
PŘÍTOMNO: 11 PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato  
 
 
č. usnesení VSVB/1/2020/05 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schválit aktualizované znění Statutu Dotačního fondu 
statutárního města Liberec dle přílohy č. 1. 
Hlasování: 
 
PŘÍTOMNO: 11 PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato  
 
 
č. usnesení VSVB/1/2020/06 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schválit vyhlášení programů k předkládání žádostí o dotace z 
dílčího Fondu zdraví a prevence Dotačního fondu SML na rok 2020, dle přílohy č. 1, a to: 

 
Programu 4.1 Prevence civilizačních chorob a podpora aktivit zdravého životního stylu, s 
předpokládaným objemem finančních prostředků na rozdělení v tomto vyhlášení programu 
ve výši 600.000 Kč, 

 
Programu 4.2. Primární prevence rizikových jevů, s předpokládaným objemem finančních 
prostředků na rozdělení v tomto vyhlášení programu ve výši 200.000 Kč, 

 
Programu 4.3 Prevence sociálního vyloučení a podpora začleňování, s předpokládaným 
objemem finančních prostředků na rozdělení v tomto vyhlášení programu ve výši 450.000 
Kč. 
Hlasování: 
 
PŘÍTOMNO: 11 PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato  

 
 
 
Schválil předseda výboru: Robert Prade, v. r. 
V Liberci 30. 1. 2020 


