
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
VÝBOR PRO SOCIÁLNÍ VĚCI A BEZPEČNOST 
 

 
 

Zápis ze 7. zasedání Výboru pro sociální věci a bezpečnost 
Zastupitelstva města Liberec konaného dne 19. 10. 2021  

 
Přítomni: Robert Prade, Mgr. Lucie Židková, MBA, Bc. Martina Teplá, Bc. Jiří Zavoral, 
Mgr. Lukáš Hájek, M.A., Ph.D., Petra Břeňová, Jaroslav Šrajer, Lenka Procházková 
Omluveni: Mgr. Ivo Brát, MUDr. Kateřina Absolonová, Mgr. Pavel Kalous – vedoucí odboru 
školství a sociálních věcí, Mgr. Barbora Šolková – odbornice na sociální vyloučení, Bc. Dana 
Morcová – vedoucí oddělení humanitního 
Neomluveni: Jana Kašparová, Petra Alžběta Baslová, Jiří Janeček, Bc. Lukáš Poruba – 
manažer prevence kriminality MP Liberec, Bc. Lukáš Ron – Agentura pro sociální 
začleňování 
Hosté:  PhDr. Mgr. Ivan Langr, Ph.D. – náměstek primátora, Mgr. Ladislav Krajčík – ředitel 
MP Liberec 
 
Program jednání uvedený v pozvánce: 

1. Zahájení a schválení programu 
2. Schválení zápisu z 6. zasedání výboru 
3. Materiál ZM – Poskytnutí finančního daru  z výtěžku likvidace nalezených věcí 
4. Materiál ZM – Poskytnutí dotace organizaci ADVAITA, z.ú., a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy 
5. Různé 
6. Závěr 

 
 
1. Zahájení a schválení programu 

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/7/2021/01 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec souhlasí s programem 
7. zasedání výboru. 

      Hlasování: 
 

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

 



2. Schválení zápisu z 6. zasedání  
K zápisu z 6. zasedání výboru pro sociální věci a bezpečnost nebyly žádné připomínky.  

 
Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/7/2021/02 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec souhlasí se zápisem z 6. 
zasedání výboru konaného dne 22. 9. 2021. 

      Hlasování: 
 

PŘÍTOMNO: 8 PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato  
 
 
3. Materiál ZM - Poskytnutí finan čního daru z výtěžku likvidace nalezených věcí 

Zastupitelstvu města Liberec je předkládán návrh na poskytnutí finančního daru z výtěžku 
likvidace nalezených věcí za rok 2017 ve výši 32 453 Kč pro organizaci Unie ROSKA - 
reg. org. ROSKA LIBEREC, z.p.s. 
Dle kapitoly 9 směrnice rady města č. 20RM Nakládání s nalezenými věcmi o využití 
výtěžku z každé dražby, rozhoduje dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, rada, případně 
zastupitelstvo města (dar pro školy, nadace, sociální ústavy, zdravotní ústavy, příspěvkové 
organizace města apod.). Podmínkou udělení daru je činnost příjemce daru na území SML. 
Bc. Teplá poděkovala Dr. Langrovi za výběr organizace, pro kterou je dar částečnou 
kompenzací za dotace z Fondu zdraví a prevence, které se v roce 2021 z důvodu výpadku 
příjmů obcí způsobených koronavirovou pandemií nerozdělovaly. ROSKA Liberec je 
regionální organizací Unie ROSKA - české MS společnosti, z.s. Jedná se o pobočný 
spolek se samostatnou právní subjektivitou. Základním posláním organizace je pomáhat 
lidem s roztroušenou sklerózou mozkomíšní a jejich blízkým. Cílem podpory je vytvořit 
potřebné podmínky pro důstojný, kvalitní a plnohodnotný život lidí s roztroušenou 
sklerózou. 
 
 
Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/7/2021/03 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schválit 

1. poskytnutí finančního daru z výtěžku likvidace nalezených věcí za rok 2017 ve 
výši 32 453 Kč pro organizaci Unie ROSKA - reg. org. ROSKA LIBEREC, z.p.s., 
se sídlem Americká 761/54, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec, IČ: 651 00 395, 

2. uzavření darovací smlouvy s organizací Unie ROSKA - reg. org. ROSKA 
LIBEREC, z.p.s., se sídlem Americká 761/54, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec, 
IČ: 651 00 395. 

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

 
 
 
 



4. Matriál ZM - Poskytnutí dotace organizaci ADVAITA, z. ú., a uzavření 
veřejnoprávní smlouvy 
Předseda výboru p. Prade nahlásil střet zájmů. 
Na základě žádosti ředitelky organizace ADVAITA, z. ú., předkládá odbor školství a 
sociálních věcí Radě a následně Zastupitelstvu města Liberec návrh na schválení 
poskytnutí dotace ve výši 200 000 Kč na spolufinancování programů primární prevence 
rizikového chování na základních a středních školách v Liberci. 
Dr. Langr vysvětlil navýšení výše dotace oproti minulému roku, kdy ADVAITA získala 
od SML 100 tis. Kč. Hlavním důvodem je zvýšená poptávka ze strany škol a školských 
zařízení po primární prevenci z důvodu pandemie. Tento zvýšený zájem lze odůvodnit 
dlouhodobým vlivem distanční výuky, kterou lze označit za rizikový stav pro rozvoj 
různých druhů rizikového chování (šikana nebo kyberšikana, agresivní chování, 
závislostní chování). V letošním roce také organizace zaznamenává zvýšené potíže žáků 
fungovat v kolektivu, nadměrné užívání komunikačních technologií a internetu a zároveň 
zvýšené ohrožení návykovými látkami, které pro děti a mladistvé mnohdy slouží jako 
forma řešení psychických obtíží spojených s pandemií. Současně informoval o schválení 
poskytnutí dotace organizaci Dramacentrum Bezejména, z. s., ve výši 30 000 Kč na 
spolufinancování projektu „On“ zaměřující se na primární prevenci nejmladších školáků v 
oblasti xenofobie a vyčleňování, kterou schválila Rada města Liberec dne 12. 10. 2021.  
 
 
Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/7/2021/04 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schválit 

1. poskytnutí dotace organizaci ADVAITA, z. ú., se sídlem Rumunská 14/6, 460 01 
Liberec IV-Perštýn, IČ: 65635591, na spolufinancování programů primární 
prevence rizikového chování na základních a středních školách v Liberci ve výši 
200.000 Kč,  

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města 
Liberec s organizací ADVAITA, z. ú., se sídlem Rumunská 14/6, 460 01 Liberec 
IV-Perštýn, IČ: 65635591. 

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

 
 
5. Různé 
 

• p. Prade informoval o řešení opakovaných neomluvených absencí na zasedáních 
výboru MUDr. Absolonové a p. Kašparové, současně informoval o rezignaci člena 
výboru Mgr. Bráta 

• Dr. Langr informoval o přípravě zpracování nového Komunitního plánu služeb 
v sociální oblasti statutárního města Liberec na období let 2023 - 2027 ; nejlépe do 
konce roku by měl být vybrán zpracovatel a měl by být znám předběžný harmonogram 
zpracování nového KP 



• Bc. Teplá: informace z KÚLK – předpoklad ponížení požadovaných financí od MPSV 
na rok 2022; zpracována analýza rizik v plánování a financování sociálních služeb 
spojených s pandemií 2020-2021 – členové výboru obdrží společně se zápisem 

• další zasedání Výboru pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec se 
uskuteční v úterý 23. listopadu 2021 od 15.30 hodin v zasedací místnosti č. 202 ve 
II. pat ře historické budovy radnice 

 
6. Závěr 

Předseda výboru ukončil zasedání výboru v 16.05 hodin. 
 
 
V Liberci dne 22. 10. 2021 
Zapsala: Pavlína Háková, tajemnice výboru 
Ověřil: Robert Prade v. r., předseda výboru 



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
VÝBOR PRO SOCIÁLNÍ VĚCI A BEZPEČNOST 
 

 
                VÝPIS USNESENÍ 

ze 7. zasedání Výboru pro sociální věci a bezpečnost 
Zastupitelstva města Liberec konaného dne 19. 10. 2021 

 
 
 
č. usnesení VSVB/7/2021/01 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec souhlasí s programem 
7. zasedání výboru. 

      Hlasování: 
 

PŘÍTOMNO: 8 PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato  
 
 
 
č. usnesení VSVB/7/2021/02 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec souhlasí se zápisem z 6. 
zasedání výboru konaného dne 22. 9. 2021. 

      Hlasování: 
 

PŘÍTOMNO: 8 PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato  
 
 
 
č. usnesení VSVB/7/2021/03 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schválit 

1. poskytnutí finančního daru z výtěžku likvidace nalezených věcí za rok 2017 ve 
výši 32 453 Kč pro organizaci Unie ROSKA - reg. org. ROSKA LIBEREC, z.p.s., 
se sídlem Americká 761/54, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec, IČ: 651 00 395, 

2. uzavření darovací smlouvy s organizací Unie ROSKA - reg. org. ROSKA 
LIBEREC, z.p.s., se sídlem Americká 761/54, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec, 
IČ: 651 00 395. 

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

 
 
 

 
 

 



 
č. usnesení VSVB/7/2021/04 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schválit 

1. poskytnutí dotace organizaci ADVAITA, z. ú., se sídlem Rumunská 14/6, 460 01 
Liberec IV-Perštýn, IČ: 65635591, na spolufinancování programů primární 
prevence rizikového chování na základních a středních školách v Liberci ve výši 
200.000 Kč,  

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města 
Liberec s organizací ADVAITA, z. ú., se sídlem Rumunská 14/6, 460 01 Liberec 
IV-Perštýn, IČ: 65635591. 

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

 
 
 
 
Schválil předseda výboru: Robert Prade, v. r. 
V Liberci 22. 10. 2021 


