
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
VÝBOR PRO SOCIÁLNÍ VĚCI A BEZPEČNOST 
 

 
 

Zápis z 8. zasedání Výboru pro sociální věci a bezpečnost 
Zastupitelstva města Liberec konaného dne 23. 11. 2021  

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

1. Zahájení a schválení programu 
2. Schválení zápisu ze 7. zasedání výboru 
3. Materiál ZM – Poskytnutí individuální dotace organizaci Charita Liberec 
4. Materiál ZM – Memorandum o spolupráci (s odborem pro sociální začleňování 

Ministerstva pro místní rozvoj ČR - Agenturou) 
5. Informace ZM – „Nové podání žádosti o podporu projektu IPRÚ "Centrum aktivního 

života“ 
6. Různé 
7. Závěr 

 
 
1. Zahájení a schválení programu 

Zasedání výboru se konalo opět v online prostředí aplikace Webex. Zasedání zahájil 
předseda výboru pan Robert Prade, který přítomné členy a hosty výboru přivítal. Výbor se 
sešel v počtu 9 členů a byl prohlášen za usnášeníschopný.  
 
Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/8/2021/01 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec souhlasí s programem 
8. zasedání výboru. 

      Hlasování: 
 

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

 



2. Schválení zápisu ze 7. zasedání  
K zápisu ze 7. zasedání výboru pro sociální věci a bezpečnost nebyly žádné připomínky.  

 
Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/8/2021/02 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec souhlasí se zápisem 
ze 7. zasedání výboru konaného dne 19. 10. 2021. 

      Hlasování: 
 

PŘÍTOMNO: 9 PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato  
 
 
3. Materiál ZM - Poskytnutí individuální dotace organizaci Charita Liberec 

Na základě žádosti ředitele organizace Charita Liberec předkládá odbor školství a 
sociálních věcí návrh na poskytnutí individuální dotace ve výši 200 000 Kč na 
registrovanou sociální službu Domov pokojného staří – Domov sv. Vavřince. Dotace je 
účelově vázána na úhradu provozních a osobních nákladů s dobou čerpání od 1. 1. 2021 
do 31. 12. 2021. Dr. Langr vysvětlil, že tato služba nemohla být finančně podpořena 
prostřednictvím dotačního titulu pro poskytovatele sociálních služeb, protože není 
poskytována na území města Liberce, ale v Chrastavě. Vzhledem k dobrému dopravnímu 
spojení mezi Libercem a Chrastavou je však služba využívána i klienty z Liberce. 
 
 
Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/8/2021/03 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schválit 

1. poskytnutí dotace ve výši 200.000 Kč na rok 2021 pro neziskovou organizaci 
Charita Liberec, IČ 26520699, na úhradu provozních a osobních nákladů 
spojených s poskytováním sociální služby dle ust. § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, Domovy pro seniory, 
identifikátor služby č. 6940940, 

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města 
Liberec s organizací Charita Liberec, IČ 26520699, se sídlem Uhlířská 424/7, 460 
01 Liberec 11. 

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

 
 
 
4. Materiál ZM - Memorandum o spolupráci  (s odborem pro sociální začleňování 

Ministerstva pro místní rozvoj ČR - Agenturou) 
Statutární město Liberec (dále jen SML) zahájilo koncem roku 2015 spolupráci s 
Agenturou pro sociální začleňování (dále jen ASZ), která je od ledna 2020 jedním z 
odborů Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Jejími dvěma základními úkoly je zajištění 
podpory obcím v procesu sociální integrace a odborná koordinace řešení sociálního 
vyloučení na národní úrovni. Z důvodu nového programovacího období 2021-2027 
Evropských fondů a nové metodiky Koordinovaného přístupu k sociálnímu vyloučení 



2021+ schválenou na jednání vlády dne 29. 3. 2021, je nutné uzavřít nové memorandum o 
spolupráci. Město tak získá zvýhodnění při posuzování žádostí o dotace při čerpání 
finančních prostředků z výzev Operačního programu zaměstnanost plus – 
Koordinovaného přístupu k sociálnímu vyloučení 2021+ a Integrovaného regionálního a 
operačního programu (IROP 2021-2027). 
Dr. Langr informoval, že v rámci předešlé spolupráce s ASZ a v návaznosti na SPSZ a 
TAP z výzvy KPSVL získalo území města Liberec finanční prostředky celkem na 11 
měkkých projektů v celkové výši 71 077 565Kč; v návaznosti na MPI z výzev Operačního 
programu výzkum vývoj a vzdělávání (dále jen OP VVV) získalo území města Liberec 
finanční prostředky na 2 měkké projekty v celkové výši 104 804 753Kč. Předseda výboru 
p. Prade potvrdil, že podpora Agentury je pro území města Liberec přínosná. 
 
 
Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/8/2021/04 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schválit uzavření memoranda o spolupráci včetně jeho příloh 
s odborem pro sociální začleňování (Agentura) Ministerstva pro místní rozvoj ČR a 
pověřit jako zástupce územního celku pro sociální začleňování PhDr. Mgr. Ivana Langra, 
Ph.D., náměstka primátora. 
 
Hlasování: 
 
PŘÍTOMNO: 9 PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato  
 

 
5. Informace ZM – „Nové podání žádosti o podporu projektu IPRÚ "Centrum 

aktivního života“ 
Na základě usnesení ZM č. 100/2021 ze dne 29. 4. 2021 odbor strategického rozvoje a 
dotací stáhnul  původní  žádost  o  podporu  a  zahájil  přípravu  nové  žádosti  s 
navýšeným  rozpočtem projektu. Cíl a náplň projektu se v nové žádosti nemění. 
Celkové předpokládané neuznatelné výdaje projektu v nové žádosti činí: 9,1 mil Kč vč. 
DPH.  
Finanční spoluúčast MML na financování projektu je 10% způsobilých výdajů: 25,27 mil  
Kč. Tedy předpokládané náklady hrazené z rozpočtu města činí: 34,37 mil Kč vč. DPH.  
V nové žádosti o podporu je dotace zvýšena z původní výše 178,2 mil Kč na 227,39 mil. 
Kč, tj. o 49,19 mil Kč.  
Výbor pro sociální věci a bezpečnost vzal informaci na vědomí. 

 
 
6. Různé  
 

• Bc. Teplá informovala o tom, že Rada Libereckého kraje schválila dne 16. 11. 2021 
dotace v celkové výši 30.000.000 Kč neziskovým organizacím, které poskytují sociální 
služby na území Libereckého kraje a jsou součástí Základní sítě sociálních služeb 
Libereckého kraje; peníze z krajského rozpočtu pomohou celkem sto šesti organizacím 
zajistit jejich fungování v období od ledna do června roku 2022. 



• další zasedání Výboru pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec se 
uskuteční v úterý 14. prosince 2021 od 15.30 hodin, místo a forma budou 
upřesněny v pozvánce 

 
7. Závěr 

Předseda výboru ukončil zasedání výboru v 15.50 hodin. 
 
 
 
V Liberci dne 26. 11. 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 8. zasedání Výboru pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva 
města Liberec konaného dne 23. 11. 2021 

 
 
 
č. usnesení VSVB/8/2021/01 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec souhlasí s programem 
8. zasedání výboru. 

      Hlasování: 
 

PŘÍTOMNO: 9 PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato  
 
 
 
č. usnesení VSVB/8/2021/02 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec souhlasí se zápisem 
ze 7. zasedání výboru konaného dne 19. 10. 2021. 

      Hlasování: 
 

PŘÍTOMNO: 9 PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato  
 
 
 
č. usnesení VSVB/8/2021/03 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schválit 

1. poskytnutí dotace ve výši 200.000 Kč na rok 2021 pro neziskovou organizaci 
Charita Liberec, IČ 26520699, na úhradu provozních a osobních nákladů 
spojených s poskytováním sociální služby dle ust. § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, Domovy pro seniory, 
identifikátor služby č. 6940940, 

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města 
Liberec s organizací Charita Liberec, IČ 26520699, se sídlem Uhlířská 424/7, 460 
01 Liberec 11. 

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

 
 
 
 

 



č. usnesení VSVB/8/2021/04 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schválit uzavření memoranda o spolupráci včetně jeho příloh 
s odborem pro sociální začleňování (Agentura) Ministerstva pro místní rozvoj ČR a 
pověřit jako zástupce územního celku pro sociální začleňování PhDr. Mgr. Ivana Langra, 
Ph.D., náměstka primátora. 
Hlasování: 
 
PŘÍTOMNO: 9 PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato  
 
 
 

Schválil předseda výboru: Robert Prade, v. r. 
V Liberci 26. 11. 2021 


