
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
VÝBOR PRO SOCIÁLNÍ VĚCI A BEZPEČNOST 
 

 
 

Zápis z 3. zasedání Výboru pro sociální věci a bezpečnost 
Zastupitelstva města Liberec konaného dne 26. 5. 2020 

 
Přítomni: Robert Prade, Mgr. Ivo Brát, Bc. Anna Provazníková, Mgr. Lucie Židková, MBA,  
Petra Alžběta Baslová, Jiří Janeček, Jaroslav Šrajer, Jana Kašparová, MUDr. Kateřina 
Absolonová 
Omluveni: Bc. Martina Teplá, Petra Břeňová,  Bc. Jiří Zavoral, Mgr. Pavel Kalous – vedoucí 
odboru školství a sociálních věcí, Mgr. Ladislav Krajčík – ředitel MP Liberec, Mgr. Martin 
Chochola – Agentura pro sociální začleňování, Bc. Lukáš Poruba – manažer prevence 
kriminality MP Liberec 
Neomluveni:  Lenka Procházková 
Hosté: PhDr. Mgr. Ivan Langr – náměstek primátora, Bc. Lukáš Ron – Agentura pro sociální 
začleňování, Mgr. Barbora Šolková – odbornice na sociální vyloučení 
 
Program jednání uvedený v pozvánce: 
1. Zahájení a schválení programu 
2. Schválení zápisu z 2. zasedání výboru 
3. Materiál ZM – Dotace z rozpočtu SML pro poskytovatele sociálních služeb na rok  
4. Materiál ZM – Poskytnutí dotace obecně prospěšné společnosti Hospic sv. Zdislavy a 

uzavření veřejnoprávní smlouvy   
5. Různé 
6. 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 9 členů a byl prohlášen za usnášeníschopný.  

 
Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/3/2020/01 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec souhlasí s programem 
3. zasedání výboru. 

      Hlasování: 
 

PŘÍTOMNO: 9 PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato  
 
 
2. Schválení zápisu z 2. zasedání  

K zápisu z 2. zasedání výboru pro sociální věci a bezpečnost nebyly žádné připomínky.  
 
 
 

 



Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/3/2020/02 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec souhlasí se zápisem z 2. 
zasedání výboru konaného dne 25. 2. 2020.  

      Hlasování: 
 

PŘÍTOMNO: 9 PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato  
 
 
3. Materiál ZM – Dotace z rozpočtu SML pro poskytovatele sociálních služeb na rok 

2020  
V návaznosti na vyhlášení dotačního titulu na financování sociálních služeb v roce 2020 a 
v souladu s Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Liberec na 
podporu financování sociálních služeb poskytovaných na území města Liberec předkládá 
odbor školství a sociálních věcí Radě a následně Zastupitelstvu města Liberec návrh na 
přidělení dotace pro 30 poskytovatelů sociálních služeb v celkové výši 7.000.000 Kč. 
 
PhDr. Mgr. Langr stručně informoval přítomné, že alokovaná částka 7 mil. Kč pro tento 
dotační titul nebyla zatím jako jediná krácena. Finanční prostředky v dalších dotačních 
titulech (dotační fondy SML) byly buď úplně odebrány nebo dost zásadně kráceny 
z důvodu ekonomických následků koronakrize. Upozornil, že v programu A si o dotaci 
nepožádali někteří významní poskytovatelé sociálních služeb. Některým poskytovatelům, 
kteří byli v minulosti financováni formou individuálních dotací, byla dotace zásadně 
ponížena. Poskytnutí individuálních dotací ale nebude vzhledem ke snížení výdajů SML 
možné. Financovány formou individuálních dotací tedy budou pouze organizace, kterým 
se dotace počítá dle aktuálního počtu obyvatel SML a kteří si nemohou žádat o 
programové dotace. 
Předseda výboru pan Robert Prade nahlásil střet zájmů. 
 
Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/3/2020/03 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schválit  

1. poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec pro poskytovatele 
sociálních služeb na rok 2020 v celkové výši 7.000.000 Kč žadatelům jmenovitě 
uvedeným v příloze č. 1, 

2. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s poskytovateli sociálních 
služeb jmenovitě uvedenými v příloze č. 1 podle vzorové veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec pro poskytovatele 
sociálních služeb uvedené v příloze č. 2. 

 
Hlasování: 
 
PŘÍTOMNO: 9 PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato  

 
4. Materiál ZM  - Poskytnutí dotace obecně prospěšné společnosti Hospic sv. Zdislavy a 

uzavření veřejnoprávní smlouvy   
Na základě žádosti ředitelky o. p. s. Hospic sv. Zdislavy předkládá odbor školství a 
sociálních věcí Radě a následně Zastupitelstvu města Liberec návrh na schválení 



poskytnutí dotace ve výši 480 210 Kč na úhradu části nákladů vzniklých při provozu 
lůžkového hospice v roce 2020. Dotace bude poskytnuta v rámci systému financování 
lůžkového hospice a terénní hospicové péče dle počtu obyvatel. K tomuto způsobu 
financování se přiklonily obce LK. Jedná se o příspěvek 5 Kč na 1 obyvatele. 
 
Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/3/2020/04 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schválit  

1. poskytnutí dotace obecně prospěšné společnosti Hospic sv. Zdislavy, se sídlem 
Pod Perštýnem 321/1, 460 01 Liberec IV – Perštýn, IČ: 28700210, na úhradu části 
nákladů vzniklých při provozu lůžkového hospice v roce 2020 ve výši 480 210 Kč, 

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města 
Liberec s obecně prospěšnou společností Hospic sv. Zdislavy, se sídlem Pod 
Perštýnem 321/1, 460 01 Liberec IV – Perštýn, IČ: 28700210, dle přílohy č. 2. 

Hlasování: 
 
PŘÍTOMNO: 9 PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato  

 
8. Různé 

− PhDr. Mgr. Ivan Langr informoval o tom, že Rada města Liberec schválila dne 5. 5. 
2020 usnesením č. 418/2020 Tematický akční plán pro oblast bydlení a bezpečnost 
2020 – 2022. TAP by měl být zásadním dokumentem pro možnost podání projektů 
„Asistenti prevence kriminality Liberec“, kde se počítá s navýšením počtu APK na 10 
osob a projektu „Centrum bydlení Liberec“, které by mělo být jednotným kontaktním 
místem pro bydlení v Liberci, TAP bude rozeslán členům výboru společně se zápisem 

− L. Ron: info o projektech organizací Člověk v tísni a D.R.A.K., které byly úspěšné 
v rámci TAPu pro zaměstnanost a dluhy, probíhá revize SPSZ, připravuje se 
monitoring probíhajících projektů v rámci KPSVL 

− R. Prade podal informace k provozu azylového domu ve Věkově ulici v době 
koronavirové krize, v současné době je kapacita pro rodiny s dětmi naplněna, pro ženy 
je 5 volných lůžek 

− MUDr. Absolonová: dotaz na projekt „Sociální bydlení“ – zrekonstruovaný dům 
v Žitavské ulici je již zabydlen, v 1 lokalitě (Jablonecká) je problém se stávajícím 
nájemníkem, rekonstrukce začala v bytovém době Orlí, zbývající 3 (Proboštská, M. 
Horákové a Dvorská) jsou v přípravě 

− další zasedání Výboru pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec se 
uskuteční v úterý 23. června 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 16.00 hodin. 
 
 
V Liberci dne 28. 5. 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 3. zasedání Výboru pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva 
města Liberec konaného dne 26. 5. 2020 

 
 
 
č. usnesení VSVB/3/2020/01 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec souhlasí s programem 
3. zasedání výboru. 

      Hlasování: 
 

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

 
č. usnesení VSVB/3/2020/02 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec souhlasí se zápisem z 2. 
zasedání výboru konaného dne 25. 2. 2020.  

      Hlasování: 
 

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

 
č. usnesení VSVB/3/2020/03 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schválit  

1. poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec pro poskytovatele 
sociálních služeb na rok 2020 v celkové výši 7.000.000 Kč žadatelům jmenovitě 
uvedeným v příloze č. 1, 

2. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s poskytovateli sociálních 
služeb jmenovitě uvedenými v příloze č. 1 podle vzorové veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec pro poskytovatele 
sociálních služeb uvedené v příloze č. 2. 

Hlasování: 
 
PŘÍTOMNO: 9 PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato  
 
 
 
 
 
 
 

 



č. usnesení VSVB/3/2020/04 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schválit  

1. poskytnutí dotace obecně prospěšné společnosti Hospic sv. Zdislavy, se sídlem 
Pod Perštýnem 321/1, 460 01 Liberec IV – Perštýn, IČ: 28700210, na úhradu části 
nákladů vzniklých při provozu lůžkového hospice v roce 2020 ve výši 480 210 Kč, 

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města 
Liberec s obecně prospěšnou společností Hospic sv. Zdislavy, se sídlem Pod 
Perštýnem 321/1, 460 01 Liberec IV – Perštýn, IČ: 28700210, dle přílohy č. 2. 

Hlasování: 
 
PŘÍTOMNO: 9 PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato  
 

 
 
Schválil předseda výboru: Robert Prade, v. r. 
V Liberci 28. 5. 2020 


