
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
VÝBOR PRO SOCIÁLNÍ VĚCI A BEZPEČNOST 
 

 
 

Zápis z 3. zasedání Výboru pro sociální věci a bezpečnost 
Zastupitelstva města Liberec konaného dne 29. 3. 2022 

 
Přítomni: Robert Prade, Mgr. Lucie Židková, MBA, Bc. Martina Teplá, Bc. Jiří Zavoral,  
Mgr. Lukáš Hájek, M.A., Ph.D., Petra Břeňová, Petra Alžběta Baslová, Jaroslav Šrajer, Lenka 
Procházková, Jiří Janeček 
Omluveni: Mgr. Ivo Brát, 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, MUDr. Kateřina Absolonová, Bc. Lukáš Ron – Agentura pro 
sociální začleňování, Bc. Lukáš Poruba – manažer prevence kriminality MP Liberec, Mgr. 
Ladislav Krajčík – ředitel MP Liberec 
Hosté:  PhDr. Mgr. Ivan Langr, Ph.D. – náměstek primátora 
 
Program jednání uvedený v pozvánce: 

1. Zahájení a schválení programu 
2. Schválení zápisu z 2. zasedání výboru 
3. Materiál ZM - Poskytnutí individuální dotace Potravinové bance Libereckého kraje, z. 

s., na rok 2022 
4. Materiál ZM - Poskytnutí individuální dotace Nábytkové bance Libereckého kraje, z. 

s., na rok 2022 
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 10 členů a byl prohlášen za usnášeníschopný.  
 
Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/3/2022/01 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec souhlasí s programem 
3. zasedání výboru. 

      
 Hlasování: 
 

PŘÍTOMNO: 10 PRO: 10   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/3/2022/02 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec souhlasí se zápisem z 2. 
zasedání výboru konaného dne 22. 2. 2022. 

       
     Hlasování: 
 

PŘÍTOMNO: 10 PRO: 10 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato  
 
 
3. Materiál ZM - Poskytnutí individuální dotace Potravinové bance Libereckého kraje, 

z. s., na rok 2022 
 
Potravinová banka Libereckého kraje, z. s., žádá o poskytnutí dotace ve výši 400.000 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. 

 
Předseda výboru p. Prade nahlásil střet zájmů. Dr. Langr vysvětlil navýšení částek v roce 
2022 (jak u PBLK tak i NBLK).  V minulosti dostávala PBLK 300 tis. Kč a NBLK 100 
tis. Kč, díky UA krizi, kdy obě banky aktivně pomáhají s potravinou pomocí (KACPU, 
Uran) a zabydlováním uprchlíků,  je navržena dotace ve výši 400 tis. Kč pro každou 
z nich. Sdělil, že Liberec poskytuje pomoc i uprchlíkům ubytovaným v ostatních městech 
a obcích a je kapacitně „na hraně“ – bude řešeno s hejtmanem a starosty. Pan Prade 
informoval, že finanční prostředky budou použity zejména na posílení personálních 
zdrojů. 

 
Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/3/2022/03 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schválit  

1. poskytnutí dotace ve výši 400.000 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: 10 PRO: 10 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato  
 
 
4. Materiál ZM – Poskytnutí individuální dotace Nábytkové bance Libereckého kraje, 

z. s., na rok 2022 
Nábytková banka Libereckého kraje, z. s., žádá o poskytnutí dotace ve výši 400 000 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. 



      Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/3/2022/04 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schválit  
1. poskytnutí dotace ve výši 400 000 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: 10 PRO: 10 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato  

 
5. Různé  
 

• Dr. Langr krátce popsal současnou situaci spojenou s ukrajinskou krizí: ubytovací 
kapacita je v současné době relativně dostačující, LK se snaží nasmlouvat soukromé 
ubytovatele, aby nemuselo být použito „centrální“ ubytování, SML má připraveny 4 
tělocvičny, které budou ale využity pouze v krajním případě,  na sběrné místo Uran 
přicházejí zejména matky s dětmi, dopoledne se vydává potravinová pomoc, 
odpoledne pak ta ostatní (ošacení, hygienické potřeby, kuchyňské potřeby, apod.), na 
Uran byly přemístěny celkem 3 sbírky humanitární pomoci (Maršovice, HZSLK, 
Řeckokatolická farnost), s tříděním pomáhají dobrovolníci (Advaita, Tulipan), 
pracovníci MML, v případě, že by došlo k rekonstrukci Uranu, muselo by se hledat 
místo nové – p. Šrajer: místa určitě jsou, např. prázdná budova u České pošty u 
vlakového nádraží, v oblasti vzdělávání vznikají tzv. adaptační skupiny (15 škol),  
v současné době cca 160 žáků, kteří ještě nejsou v adaptační skupině, větší problém 
bude s dětmi mladšími 5 let – školky jsou v podstatě 100% využité 
p. Baslová: Ukrajinci chtějí pracovat, ale nemají kam dát děti – asi bude nutné řešit 
tzv. dětskými skupinami, ukrajinští učitelé? – Kontakt „sbírá“ nabídky, nyní má již 35 
možných zájemců, KSK pořádá kurzy češtiny, modulární bydlení? – zatím LK 
neuvažuje, až jako poslední možnost, psychologická pomoc? – SML neřeší, ideálně by 
terapie měly probíhat v mateřském jazyce 
p. Procházková: volná místa v nemocnicích? – problém s jazykovou bariérou 
p. Břeňová: KACPU - problém s GDPR při předávní osobních údajů 

• další zasedání Výboru pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec se 
uskuteční v úterý 26. dubna 2022 od 15.30 hodin, místo a forma budou upřesněny 
v pozvánce 

 
6. Závěr 

Předseda výboru ukončil zasedání výboru v 16.15 hodin. 
 
V Liberci dne 31. 3. 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 3. zasedání Výboru pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva 
města Liberec konaného dne 29. 3. 2022 

 
 

 
č. usnesení VSVB/3/2022/01 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec souhlasí s programem 
3. zasedání výboru. 

       
      Hlasování: 
 

PŘÍTOMNO: 10 PRO: 10   PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato  
 
 
 
č. usnesení VSVB/3/2022/02 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec souhlasí se zápisem z 2. 
zasedání výboru konaného dne 22. 2. 2022. 

       
      Hlasování: 
 

PŘÍTOMNO: 10 PRO: 10 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato  
 
 
 
č. usnesení VSVB/3/2022/03 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schválit  

1. poskytnutí dotace ve výši 400.000 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: 10 PRO: 10 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato  
 

 
 
 

 



č. usnesení VSVB/3/2022/04 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schválit  
1. poskytnutí dotace ve výši 400 000 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: 10 PRO: 10 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato  
 

 
 
 
Schválil předseda výboru: Robert Prade, v. r. 
V Liberci 31. 3. 2022 


