
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
VÝBOR PRO SOCIÁLNÍ VĚCI A BEZPEČNOST 
 

 
 

Zápis z 2. zasedání Výboru pro sociální věci a bezpečnost 
Zastupitelstva města Liberec konaného dne 22. 2. 2022 

 
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, Petra Alžběta 
Baslová, Jaroslav Šrajer 
Omluveni: Mgr. Ivo Brát, Jiří Janeček, Mgr. Pavel Kalous – vedoucí odboru školství a 
sociálních věcí, Bc. Dana Morcová – vedoucí oddělení humanitního, Mgr. Barbora Šolková – 
odbornice na sociální vyloučení 
Neomluveni: Jana Kašparová, Lenka Procházková, Bc. Lukáš Ron – Agentura pro sociální 
začleňování, Bc. Lukáš Poruba – manažer prevence kriminality MP Liberec 
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 1. zasedání výboru 
3. Materiál ZM - Poskytnutí dotace organizaci ADVAITA, z. ú., na protidrogové služby a 

uzavření veřejnoprávní smlouvy 
4. Materiál ZM - Poskytnutí dotace organizaci Most k naději, z. s., na protidrogové 

služby a uzavření veřejnoprávní smlouvy 
5. Materiál ZM - Poskytnutí dotace pro Komunitní práce Liberec, o. p. s., a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy 
6. Materiál ZM - Vyhlášení programů dílčího Fondu zdraví a prevence Dotačního fondu 

SML na rok 2022 
7. Materiál ZM - Vyhlášení Výzvy k podávání žádostí o dotaci na podporu financování 

sociálních služeb poskytovaných na území města Liberec na rok 2022 
8. Různé 
9. 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/2/2022/01 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec souhlasí s programem 
2. zasedání výboru. 

       

 



     Hlasování: 
 

PŘÍTOMNO: 9 PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato  
 
 
2. Schválení zápisu z 1. zasedání  

K zápisu z 1. zasedání výboru pro sociální věci a bezpečnost nebyly žádné připomínky.  
 

Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/2/2022/02 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec souhlasí se zápisem z 1. 
zasedání výboru konaného dne 25. 1. 2022. 

      Hlasování: 
 

PŘÍTOMNO: 9 PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato  
 
 
 
3. Materiál ZM - Poskytnutí dotace organizaci ADVAITA,  z. ú., na protidrogové služby 

a uzavření veřejnoprávní smlouvy 
Na základě žádosti ředitelky neziskové organizace ADVAITA, z. ú., předkládá odbor 
školství a sociálních věcí Radě a následně Zastupitelstvu města Liberec návrh na schválení 
dotace ve výši 800.000 Kč na zajištění financování protidrogových sociálních služeb 
Ambulantní poradenství, Doléčovací program a Terapeutická komunita. 

 
Předseda výboru p. Prade nahlásil střet zájmů. Dr. Langr vysvětlil výši navrhované částky 
v roce 2021 (jak u Advaity, tak u Mostu k naději), která je vyšší než v minulých 2 letech, 
kdy byl klíč z důvodu snížení rozpočtu odboru způsobeného úspornými opatřeními kvůli 
koronavirové pandemii výrazně ponížen, ale stále o něco nižší, než podle klíče 
k financování protidrogových služeb v roce 2019. 

 
Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/2/2022/03 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schválit  
1. poskytnutí dotace ve výši 800.000 Kč pro neziskovou organizaci ADVAITA, z. ú., IČ 

65635591, se sídlem Rumunská 14/6, Liberec, na úhradu nákladů na poskytování 
protidrogových sociálních služeb, 

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města 
Liberec s organizací ADVAITA, z. ú., IČ 65635591, se sídlem Rumunská 14/6, 
Liberec, na úhradu nákladů na poskytování protidrogových sociálních služeb. 

 
     Hlasování: 
 

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



 
4. Materiál ZM – Poskytnutí dotace organizaci Most k naději, z. s., na protidrogové 

služby a uzavření veřejnoprávní smlouvy  
Na základě žádosti předsedy neziskové organizace Most k naději, z. s., předkládá odbor 
školství a sociálních věcí Radě a následně Zastupitelstvu města Liberec návrh na schválení 
dotace ve výši 800.000 Kč na zajištění financování protidrogových sociálních služeb 
Kontaktního centra a Terénních programů na území města Liberec. 

 
Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/2/2022/04 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schválit  
1. poskytnutí dotace ve výši 800.000 Kč pro neziskovou organizaci Most k naději, z. s., 

IČ 63125137, se sídlem Petra Jilemnického 1929/9, 434 01 Most, na úhradu nákladů 
na poskytování protidrogových sociálních služeb, 

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města 
Liberec s organizací Most k naději, z. s., IČ 63125137, se sídlem Petra Jilemnického 
1929/9, 434 01 Most, na úhradu nákladů na poskytování protidrogových sociálních 
služeb. 

     Hlasování: 
 

PŘÍTOMNO: 9 PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato  
 
 
5. Materiál ZM – Poskytnutí dotace pro Komunitní práce Liberec, o. p. s., a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy 
Předmětem materiálu je schválení poskytnutí dotace organizaci Komunitní práce Liberec, 
o.p.s., na rok 2022 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
statutárního města Liberec. 

 
Předseda výboru p. Prade nahlásil střet zájmů. Dr. Langr vysvětlil, že  důvodem navýšení 
rozpočtu je zachování počtu zaměstnanců VPP při zákonném navýšení minimální mzdy. 
Ředitel společnosti bude pozván na jednání zastupitelstva města. 
Bc. Teplá: požaduje od pana ředitele organizace připravit si na jednání ZM konkrétní čísla 
– počty zaměstnanců VPP, počty kmenových zaměstnanců, výše dotace x výše minimální 
mzdy, apod. 
 
Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/2/2022/05 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schválit  
1. poskytnutí dotace ve výši 8 283 336 Kč pro Komunitní práce Liberec, o.p.s., se sídlem 

Josefinino údolí 9/9, Liberec V - Kristiánov, PSČ 460 05, IČ 27275558, jako 
vyrovnávací platby na úhradu nezbytně nutných nákladů na poskytování služeb 
obecného hospodářského zájmu na období 1. 1. 2022 - 31. 12. 2022,  

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města 
Liberec mezi statutárním městem Liberec a Komunitními pracemi Liberec, o.p.s., se 
sídlem Josefinino údolí 9/9, Liberec V - Kristiánov, PSČ 460 05, IČ 27275558, jako 



vyrovnávací platby na úhradu nezbytně nutných nákladů na poskytování služeb 
obecného hospodářského zájmu na období 1. 1. 2022 - 31. 12. 2022. 

 
 
Hlasování: 
 

PŘÍTOMNO: 9 PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 VÝSLEDEK: přijato  
 

 
6. Materiál ZM – Vyhlášení programů dílčího Fondu zdraví a prevence Dotačního 

fondu SML na rok 2022 
Předmětem materiálu je schválení vyhlášení programů dílčího Fondu zdraví a prevence 
Dotačního fondu SML na rok 2022. 
 
Dr. Langr uvedl, že je rád, že se Fond zdraví a prevence podařilo po 2 letech 
„zaktivizovat“ a že byly programy na tento rok vyhlášeny. Celková alokace činí 0,5 mil. 
Kč, alokace pro jednotlivé programy může výbor případně ještě upravit. Předseda výboru 
navrhuje výše alokací ponechat. 
p. Baslová:  

− jak byly určeny alokace pro jednotlivé programy? – vycházelo se ze zkušeností 
z minulých let 

− proč má program 4.2 Primární prevence rizikových jevů nejmenší alokaci? – 
v minulosti nejméně žádostí, primární prevence je podporována i formou 
individuálních dotací, lze podpořit i z fondu vzdělávání, SML podporuje přímo 
školy 

− můžou žádat i poskytovatelé sociálních služeb ? – ano, ale ne na sociální službu, 
většinou se tak neděje; jednotlivé záměry projektů je možné konzultovat u 
tajemnice výboru 

 
Bc. Teplá: poděkovala za „znovuotevření“ fondu, neregistrovaní poskytovatelé potřebují      
také finanční pomoc, s navrženou výší alokace pro jednotlivé programy souhlasí, usiluje 
ještě o navýšení celkové alokované částky v rámci březnového rozpočtového opatření. Dr. 
Langr potvrdil, že se v rámci březnového rozpočtového opatření uvažuje o navýšení 
rozpočtu pro sociální oblast, ale o všem samozřejmě ještě musí rozhodnout ZM. 
Pan Prade doporučil propagaci minimálně na fb města – SML s tím „počítá“, Bc. Teplá 
informovala, že se informace o vyhlášení předává samozřejmě i v rámci komunitního 
plánování, jak v řídicí pracovní skupině, tak i v jednotlivých pracovních skupinách 
  
Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/2/2022/06 
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 2022, 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 250.000 Kč, 



 
Programu 4.2. Primární prevence rizikových jevů, s předpokládaným objemem finančních 
prostředků na rozdělení v tomto vyhlášení programu ve výši 100.000 Kč, 

 
Programu 4.3 Prevence sociálního vyloučení a podpora začleňování, s předpokládaným 
objemem finančních prostředků na rozdělení v tomto vyhlášení programu ve výši 150.000 
Kč. 
 
 

     
     Hlasování: 
 

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

 
7. Materiál ZM – Vyhlášení výzvy k podávání žádostí o dotaci na rok 2022 

Předmětem materiálu je vyhlášení Výzvy k podávání žádostí o dotaci na podporu 
financování sociálních služeb poskytovaných na území města Liberec na rok 2022. 
 
Dr. Langr informoval, že systém hodnocení žádostí a stanovení priorit, stejně jako 
předpokládaný objem finančních prostředků na rozdělení zůstává oproti letům 2020 a 
2021 neměnný – 7 mil. Kč. Příští rok může dojít ke změnám v návaznosti na zpracování 
nového komunitního plánu – změna priorit. 
 
Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/2/2022/07 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schválit vyhlášení Výzvy k podávání žádostí o dotaci z 
rozpočtu statutárního města Liberec na podporu financování sociálních služeb 
poskytovaných na území města Liberec na rok 2022. 

 
     Hlasování: 
 

PŘÍTOMNO: 9 PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato  
 
 
8. Různé  
 

• nebylo diskutováno 
• další zasedání Výboru pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec se 

uskuteční v úterý 29. března 2022 od 15.30 hodin, místo a forma budou upřesněny 
v pozvánce 

 
9. Závěr 

Předseda výboru ukončil zasedání výboru v 16.15 hodin. 
 
V Liberci dne 24. 2. 2022 
Zapsala: Pavlína Háková, tajemnice výboru 
Ověřil: Robert Prade v. r., předseda výboru 



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
VÝBOR PRO SOCIÁLNÍ VĚCI A BEZPEČNOST 
 

 
                VÝPIS USNESENÍ 

z 2. zasedání Výboru pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva 
města Liberec konaného dne 22. 2. 2022 

 
 
č. usnesení VSVB/2/2022/01 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec souhlasí s programem 
2. zasedání výboru. 

      Hlasování: 
 

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

 
č. usnesení VSVB/2/2022/02 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec souhlasí se zápisem z 1. 
zasedání výboru konaného dne 25. 1. 2022. 

      Hlasování: 
 

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

 
č. usnesení VSVB/2/2022/03 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schválit  
1. poskytnutí dotace ve výši 800.000 Kč pro neziskovou organizaci ADVAITA, z. ú., IČ 

65635591, se sídlem Rumunská 14/6, Liberec, na úhradu nákladů na poskytování 
protidrogových sociálních služeb, 

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města 
Liberec s organizací ADVAITA, z. ú., IČ 65635591, se sídlem Rumunská 14/6, 
Liberec, na úhradu nákladů na poskytování protidrogových sociálních služeb. 

Hlasování: 
 

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

 
č. usnesení VSVB/2/2022/04 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schválit  
1. poskytnutí dotace ve výši 800.000 Kč pro neziskovou organizaci Most k naději, z. s., 

IČ 63125137, se sídlem Petra Jilemnického 1929/9, 434 01 Most, na úhradu nákladů 
na poskytování protidrogových sociálních služeb, 

 



2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města 
Liberec s organizací Most k naději, z. s., IČ 63125137, se sídlem Petra Jilemnického 
1929/9, 434 01 Most, na úhradu nákladů na poskytování protidrogových sociálních 
služeb. 

     Hlasování: 
 

PŘÍTOMNO: 9 PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato  
 
 
č. usnesení VSVB/2/2022/05 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schválit  
1. poskytnutí dotace ve výši 8 283 336 Kč pro Komunitní práce Liberec, o.p.s., se sídlem 

Josefinino údolí 9/9, Liberec V - Kristiánov, PSČ 460 05, IČ 27275558, jako 
vyrovnávací platby na úhradu nezbytně nutných nákladů na poskytování služeb 
obecného hospodářského zájmu na období 1. 1. 2022 - 31. 12. 2022,  

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města 
Liberec mezi statutárním městem Liberec a Komunitními pracemi Liberec, o.p.s., se 
sídlem Josefinino údolí 9/9, Liberec V - Kristiánov, PSČ 460 05, IČ 27275558, jako 
vyrovnávací platby na úhradu nezbytně nutných nákladů na poskytování služeb 
obecného hospodářského zájmu na období 1. 1. 2022 - 31. 12. 2022. 

Hlasování: 
 

PŘÍTOMNO: 9 PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 VÝSLEDEK: přijato  
 
 
č. usnesení VSVB/2/2022/06 
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 2022, 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 250.000 Kč, 

 
Programu 4.2. Primární prevence rizikových jevů, s předpokládaným objemem finančních 
prostředků na rozdělení v tomto vyhlášení programu ve výši 100.000 Kč, 

 
Programu 4.3 Prevence sociálního vyloučení a podpora začleňování, s předpokládaným 
objemem finančních prostředků na rozdělení v tomto vyhlášení programu ve výši 150.000 
Kč. 
Hlasování: 

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



č. usnesení VSVB/2/2022/07 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schválit vyhlášení Výzvy k podávání žádostí o dotaci z 
rozpočtu statutárního města Liberec na podporu financování sociálních služeb 
poskytovaných na území města Liberec na rok 2022. 

 
     Hlasování: 
 

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

Schválil předseda výboru: Robert Prade, v. r. 
V Liberci 24. 2. 2022 


