
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
VÝBOR PRO SOCIÁLNÍ VĚCI A BEZPEČNOST 
 

 
 

Zápis z 3. zasedání Výboru pro sociální věci a bezpečnost 
Zastupitelstva města Liberec konaného dne 27. 4. 2021  

 
Přítomni: Robert Prade, Mgr. Lucie Židková, MBA, Jiří Janeček, Mgr. Ivo Brát, Bc. Martina 
Teplá, Petra Břeňová, Bc. Jiří Zavoral, Mgr. Lukáš Hájek, M.A., Ph.D 
 
Omluveni: Jaroslav Šrajer, Mgr. Pavel Kalous – vedoucí odboru školství a sociálních věcí, 
Bc. Lukáš Ron – Agentura pro sociální začleňování, Mgr. Barbora Šolková – odbornice na 
sociální vyloučení, Bc. Lukáš Poruba – manažer prevence kriminality MP Liberec 
Neomluveni:  Jana Kašparová, MUDr. Kateřina Absolonová, Petra Alžběta Baslová, Lenka 
Procházková 
Hosté:  PhDr. Mgr. Ivan Langr, Ph.D. – náměstek primátora, Mgr. Ladislav Krajčík – ředitel 
MP Liberec, Ing. Vorlová Dana, vedoucí oddělení administrace projektů 
 
Program jednání uvedený v pozvánce: 
1. Zahájení a schválení programu 
2. Schválení zápisu z 2. zasedání výboru 
3. Materiál ZM – Schválení stažení žádosti o podporu projektu IPRÚ – „Centrum aktivního 

života“ 
4. Materiál ZM – Zřízení Domu seniorů Františkov, Liberec, příspěvkové organizace 
5. Materiál ZM - Poskytnutí individuální dotace Potravinové bance Libereckého kraje,  

z. s., na rok 2021 
6. Materiál ZM - Poskytnutí individuální dotace Nábytkové bance Libereckého kraje,  

z. s.,  na rok 2021 
7. Různé 
8. Závěr 

 
 
1. Zahájení a schválení programu 

Zasedání výboru se konalo v online prostředí aplikace Webex. Zasedání zahájil předseda 
výboru pan Robert Prade, který přítomné členy a hosty výboru přivítal. Výbor se sešel v 
počtu 8 členů a byl prohlášen za usnášeníschopný.  

 
Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/3/2021/01 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec souhlasí s programem 
3. zasedání výboru. 

      Hlasování: 
 

PŘÍTOMNO: 8 PRO: 8 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/3/2021/02 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec souhlasí se zápisem z 2. 
zasedání výboru konaného dne 23. 2. 2021. 

      Hlasování: 
 

PŘÍTOMNO: 8 PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato 
 
 
3. Materiál ZM – Schválení stažení žádosti o podporu projektu IPRÚ – „Centrum 

aktivního života“ 
Žádost o podporu k projektu IPRÚ „Rekonstrukce Liebiegova paláce pro potřeby  
polyfunkčního komunitního centra – Centrum aktivního života“ byla podána v listopadu 
2019. Vzhledem k vysoutěžené částce nad rámec maximální dotace a k předpokládaným 
dodatečným stavebním pracím odbor strategického rozvoje a dotací doporučuje podanou 
žádost o podporu stáhnout a podat novou s navýšeným rozpočtem a vyššími uznatelnými 
výdaji. 
Ing. Vorlová, vedoucí oddělení administrace projektů, vysvětlila přítomným členům 
výboru důvod stažení žádosti - v případě schválení nové žádosti se cca 30 mil. Kč, které 
jsou nyní neuznatelné, stane uznatelnými. 
Pan Prade vysvětlil, že se jedná o projekt rekonstrukce bývalé Oblastní galerie Liberec. 
Hlavním cílem projektu je vytvořit polyfunkční komunitní centrum, tzv. „Centrum 
aktivního života“, tedy veřejnosti přístupné víceúčelové zařízení, které má nabídnout 
především širší spektrum sociálních služeb a aktivní trávení volného času místním 
komunitám. 
Bc. Teplá (mj. předsedkyně dozorčí rady Komunitního střediska KONTAKT Liberec, 
které má být provozovatelem centra) se dotázala na riziko neschválení nové žádosti. Ing. 
Vorlová sdělila, že riziko je vždy, ale vše bylo projednáno s výborem IPRÚ a ten nevidí v 
podání nové žádosti problém – za předpokladu, že se nestane nějaká fatální chyba. 

 
 
Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/3/2021/03 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schválit stažení Žádosti o podporu k projektu IPRÚ 
„Rekonstrukce Liebiegova paláce pro potřeby polyfunkčního komunitního centra – 
Centrum aktivního života“. 
Hlasování: 
 
PŘÍTOMNO: 8 PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 VÝSLEDEK: přijato 

 
 
 
 
 



4. Materiál ZM  - Zřízení Domu seniorů Františkov, Liberec, příspěvkové organizace 
Zastupitelstvo města Liberec svým usnesením č. 52/2021 ze dne 25. 2. 2021 schválilo 
záměr vzájemného převzetí organizací mezi Libereckým krajem a statutárním městem 
Liberec. Liberecký kraj je zřizovatelem Domu seniorů Liberec – Františkov, příspěvkové 
organizace, a Domova pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvkové organizace. Tyto 
organizace poskytují své služby především obyvatelům statutárního města Liberec. Mělo 
by dojít ke změně zřizovatelů ke dni 1. 1. 2022. Navrhuje se zřízení příspěvkových 
organizací města – Domu seniorů Františkov, Liberec, příspěvkové organizace, a Domova 
seniorů Vratislavice, příspěvkové organizace. Domov seniorů Vratislavice, příspěvková 
organizace, bude zřízen a dále provozován MO Liberec – Vratislavice nad Nisou. 
Dr. Langr, náměstek primátora, sdělil, že předkládaný materiál souvisí s dalšími 2 
materiály, které má zastupitelstvo projednat a to schválení Smlouvy o vzájemném převodu 
činností čtyř příspěvkových organizací LK a SML a schválení Memoranda o vzájemném 
financování a dotační podpoře PO. V případě schválení smlouvy a memoranda vznikne 
nová městská PO - Dům seniorů Františkov, Liberec, příspěvkové organizace. Jejím 
ředitelem bude na částečný úvazek jmenován současný ředitel, který bude spolupracovat 
na převodu PO. 
Pan Prade navrhuje na příští zasedání výboru pozvat pana ředitele. Bc. Teplá souhlasí, 
navrhuje i osobní návštěvu domova. Dále má 2 dotazy, které se týkají doplňkové činnosti 
a majetkové přílohy – odpovědi zjistí tajemnice výboru u zpracovatele materiálu. 
 
Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/3/2021/04 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec zřídit Dům seniorů Františkov, Liberec, příspěvková 
organizace, se sídlem Domažlická 880/8, 46007 Liberec III-Jeřáb, a to ke dni 1. 5. 2021, a   
schválit zřizovací listinu Domu seniorů Františkov, Liberec, příspěvkové organizace. 
Hlasování: 

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

 
 
 
5. Materiál ZM – Poskytnutí individuální dotace Potravinové bance Libereckého kraje, 

z. s., na rok 2021 
 
Předseda výboru p. Robert Prade nahlásil střet zájmů. 
 
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. 
Pan Prade vysvětlil, že z důvodu, že se nejedná o sociální službu, je dotace poskytována 
formou individuální dotace. PBLK pomáhá již od roku 2012 lidem, kteří se ocitli v 
nepříznivé sociální situaci. Pomoc spočívá v distribuci potravin, které PBLK získává 
převážně od obchodních řetězců, zemědělců a prvovýrobců. Jedná se o potraviny, které 
jsou zdravotně nezávadné, ale zároveň neprodejné. Místo nákladné likvidace jsou tyto 
potraviny PBLK systematicky přidělovány poskytovatelům sociálních služeb. Jejich 
klienti jsou pak přímými spotřebiteli potravinové pomoci.  



Dr. Langr doplnil, že SML podporuje PBLK již několik let částkou 300 tis. Kč ročně a 
využívá jejich služeb jak v rámci projektů, tak i v rámci sociální práce na oddělení 
sociálních činností.  
 
 
Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/3/2021/05 
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 o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města 
Liberec s Potravinovou bankou Libereckého kraje, z. s. 
 
Hlasování: 

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

 
 
6. Materiál ZM – Poskytnutí individuální dotace Nábytkové bance Libereckého kraje, 

z. s., na rok 2021 
 
Předseda výboru p. Robert Prade nahlásil střet zájmů. 
 
Nábytková banka Libereckého kraje, z. s., žádá o poskytnutí dotace ve výši 100 000 Kč na 
částečnou úhradu provozních nákladů vzniklých v souvislosti s její činností, konkrétně na 
úhradu osobních nákladů, nákladů provozovny a nákladů spojených s dopravou nábytku 
od dárců k příjemcům. 
Nábytková banka Libereckého kraje, z.s. (dále jen NBLK) byla v lednu 2021 založena se 
záměrem zajistit na Liberecku službu plynule navazující na práci původní nábytkové 
banky (Na-Bank), která svou činnost ukončila k 31. 12. 2020. Základním cílem organizace 
je snaha omezit plýtvání použitým nábytkem a drobným vybavením pro domácnost a 
přispět tak k omezení vzniku směsného komunálního odpadu. V rámci své činnosti se 
snaží získávat zdarma zdravotně nezávadné a funkční vybavení pro domácnost (nábytek, 
nádobí, bytový textil, apod.), toto vybavení dle potřeby upravit, opravit, skladovat a 
distribuovat. NBLK distribuuje vybavení zásadně prostřednictvím sítě místních organizací 
(registrovaných sociálních služeb a dalších charitativních organizací), kteří jsou v 
kontaktu s potřebnými osobami. 
Pan Prade informoval, že od března tohoto roku NBLK rozdělila již 10 tun nábytku. 

 
Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/3/2021/06 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schválit  
1. poskytnutí dotace ve výši 100 000 Kč pro Nábytkovou banku Libereckého kraje, z. s., 

IČ 09836578, se sídlem Zapadlá 550, 463 11 Liberec 30, na částečnou úhradu 
provozních nákladů vzniklých v souvislosti s její činností, konkrétně na úhradu 



osobních nákladů, nákladů provozovny a nákladů spojených s dopravou nábytku od 
dárců k příjemcům, 

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města 
Liberec s Nábytkovou bankou Libereckého kraje, z. s.,  IČ 09836578, se sídlem 
Zapadlá 550, 463 11 Liberec 30. 

 
 
Hlasování: 

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

 
 
 
7. Různé 

 Bc. Zavoral požádal ředitele MP Liberec Mgr. Krajčíka, který se výboru účastní jako 
stálý host, aby informoval přítomné o stavu MP za uplynulý rok 

 Mgr. Krajčík: v nouzovém stavu pomáhala MP s odvozem seniorů na očkování, 
rozvozem roušek, díky omezenému pohybu klesla obecná kriminalita, naopak MP 
řešila více přestupků, které se týkaly občanského soužití – nenošení roušek, alkohol na 
veřejnosti, otevřené restaurace, na MP nyní pracuje 83 strážníků a 10 
administrativních pracovníků, nemocnost nepřekročila 10%, 54 strážníků je 
očkovaných, asi 15 jich prodělalo Covid, takže asi ¾ jsou proti Covidu chráněny, od 
února se strážníci pravidelně testují, mají zodpovědný přístup, p. Prade strážníkům 
prostřednictvím pana ředitele poděkoval za odváděnou práci 

 Bc. Teplá: aktuální info o reformě psychiatrické péče, je možná alespoň nějaká 
podpora NNO, kteří si pravidelně žádali do Fondu zdraví a prevence? – Dr. Langr 
informoval o chystané podpoře vybraných NNO, kteří si můžou zažádat o individuální 
dotace - bude se jednat o dotace pouze na provozní náklady organizace v max. výši 30. 
000 Kč, organizace zároveň musí prokázat aktivitu i v době pandemie 

 další zasedání Výboru pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec se 
uskuteční v úterý 25. května 2021 od 15.30 hodin, místo případně forma budou 
upřesněny, pozvánku s časovým předstihem zašle tajemnice výboru. 

 
8. Závěr 

Předseda ukončil zasedání výboru v 16.20 hodin. 
 
 
V Liberci dne 4. 5. 2021 
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 27. 4. 2021 

 
č. usnesení VSVB/3/2021/01 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec souhlasí s programem 
3. zasedání výboru. 

      Hlasování: 
 

PŘÍTOMNO: 8 PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato 
 
č. usnesení VSVB/3/2021/02 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec souhlasí se zápisem z 2. 
zasedání výboru konaného dne 23. 2. 2021. 

      Hlasování: 
 

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

 
č. usnesení VSVB/3/2021/03 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schválit stažení Žádosti o podporu k projektu IPRÚ 
„Rekonstrukce Liebiegova paláce pro potřeby polyfunkčního komunitního centra – 
Centrum aktivního života“. 
Hlasování: 
 
PŘÍTOMNO: 8 PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 VÝSLEDEK: přijato 
 
 
č. usnesení VSVB/3/2021/04 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec zřídit Dům seniorů Františkov, Liberec, příspěvková 
organizace, se sídlem Domažlická 880/8, 46007 Liberec III-Jeřáb, a to ke dni 1. 5. 2021, a   
schválit zřizovací listinu Domu seniorů Františkov, Liberec, příspěvkové organizace. 
Hlasování: 

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

 
 
 
 
 

 



č. usnesení VSVB/3/2021/05 
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 o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města 
Liberec s Potravinovou bankou Libereckého kraje, z. s. 
Hlasování: 

 
PŘÍTOMNO: 8 PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato 
 
 
 
č. usnesení VSVB/3/2021/06 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schválit  
1. poskytnutí dotace ve výši 100 000 Kč pro Nábytkovou banku Libereckého kraje, z. s., 

IČ 09836578, se sídlem Zapadlá 550, 463 11 Liberec 30, na částečnou úhradu 
provozních nákladů vzniklých v souvislosti s její činností, konkrétně na úhradu 
osobních nákladů, nákladů provozovny a nákladů spojených s dopravou nábytku od 
dárců k příjemcům, 

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města 
Liberec s Nábytkovou bankou Libereckého kraje, z. s.,  IČ 09836578, se sídlem 
Zapadlá 550, 463 11 Liberec 30. 

Hlasování: 
 

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

 
 
Schválil předseda výboru: Robert Prade, v. r. 
V Liberci 4. 5. 2021 


