
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
VÝBOR PRO SOCIÁLNÍ VĚCI A BEZPEČNOST 
 

 
 

Zápis z 5. zasedání Výboru pro sociální věci a bezpečnost 
Zastupitelstva města Liberec konaného dne 28. 6. 2022 

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

1. Zahájení a schválení programu 
2. Schválení zápisu ze 4. zasedání výboru 
3. Materiál ZM - Návrh výboru pro sociální věci a bezpečnost na přidělení dotací z 

dílčího Fondu zdraví a prevence Dotačního fondu SML pro rok 2022 
4. Materiál ZM - Memorandum o spolupráci a plán sociálního začleňování Liberec 2022 

- 2027 
5. Různé 
6. Závěr 

 
1. Zahájení a schválení programu 

Zasedání zahájil předseda výboru pan Robert Prade, který přítomné členy výboru přivítal. 
Výbor se sešel v počtu 7 členů a byl prohlášen za usnášeníschopný.  
 
Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/5/2022/01 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec souhlasí s programem 
5. zasedání výboru. 

      
 Hlasování: 

 
PŘÍTOMNO: 7 PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato  

 
 
2. Schválení zápisu ze 4. zasedání  

K zápisu ze 4. zasedání výboru pro sociální věci a bezpečnost nebyly žádné připomínky.  
 

 



 
Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/5/2022/02 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec souhlasí se zápisem ze 
4. zasedání výboru konaného dne 24. 5. 2022. 

       
     Hlasování: 
 

PŘÍTOMNO: 7 PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato  
 

Příchod: p. Janeček 
 
 
3. Materiál ZM - Návrh výboru pro sociální věci a bezpečnost na přidělení dotací z 

dílčího Fondu zdraví a prevence Dotačního fondu SML pro rok 2022 
 

Předkládaný materiál doporučuje ke schválení návrh výboru pro sociální věci a bezpečnost 
na přidělení dotací z dílčího Fondu zdraví a prevence Dotačního fondu SML v rámci 
vyhlášení 3 programů k předkládání žádostí o dotace na rok 2022 v celkové výši 865 000 
Kč. 

 
Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/5/2022/03 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schválit  
 
1. v souladu s článkem 5.16 Statutu Dotačního fondu SML navýšení celkového objemu 

finančních prostředků vyhlášeného programu takto: 
• 4.1 Program Prevence civilizačních chorob a podpora zdravého životního stylu 

na celkový objem finančních prostředků 428.000 Kč, 
• 4.2 Program Primární prevence rizikových jevů na celkový objem finančních 

prostředků 174.000 Kč, 
• 4.3 Program Prevence sociálního vyloučení a podpora začleňování na celkový 

objem finančních prostředků 263.000 Kč, 
2. návrh výboru pro sociální věci a bezpečnost na přidělení dotací z dílčího Fondu zdraví 

a prevence Dotačního fondu SML pro rok 2022 takto: 
 

1. v rámci vyhlášení programu 4.1 Prevence civilizačních chorob a podpora aktivit 
zdravého životního stylu  

a) poskytnutí dotací v celkové výši 428.000 Kč žadatelům jmenovitě uvedeným příloze č. 
1, 

b) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s žadateli jmenovitě uvedenými v 
příloze č. 1 podle vzorové Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu zdraví 
a prevence uvedené v příloze č. 7,  

c) neposkytnutí dotací žadatelům jmenovitě uvedeným v příloze č. 2, 
 

2. v rámci vyhlášení programu 4.2 Primární prevence rizikových jevů 
a) poskytnutí dotací v celkové výši 174.000 Kč žadatelům jmenovitě uvedeným v příloze 
č. 3, 



b) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s žadateli jmenovitě uvedenými v 
příloze č. 3 podle vzorové Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu zdraví 
a prevence uvedené v příloze č. 7,  

c) neposkytnutí dotací žadatelům jmenovitě uvedeným v příloze č. 4, 
 

3. v rámci vyhlášení programu 4.3 Prevence sociálního vyloučení a podpora začleňování 
a) poskytnutí dotací v celkové výši 263.000 Kč žadatelům jmenovitě uvedeným v příloze 
č. 5, 

b) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s žadateli jmenovitě uvedenými v 
příloze č. 5 podle vzorové Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu zdraví 
a prevence uvedené v příloze č. 7,  

c) neposkytnutí dotací žadatelům jmenovitě uvedeným v příloze č. 6. 
 

 
 
 

 
     Hlasování: 
 

PŘÍTOMNO: 8 PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato  
 
 
4. Materiál ZM – Memorandum o spolupráci a plán sociálního začleňování Liberec 

2022 - 2027 
 

S ohledem na nové programovací období 2021-2027 Evropských fondů a metodiku 
Koordinovaného přístupu k sociálnímu vyloučení 2021+ schválenou na jednání vlády dne 
29. 3. 2021, předkládá odbor školství a sociálních věcí Radě města Liberec ke schválení 
Plán sociálního začleňování Liberec 2022 – 2027, který zpracovává rozvoj sociálního 
začleňování v oblasti dluhů, bezpečnosti, zaměstnanosti a bydlení pro cílovou skupinu 
osob sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených na území SML. Tento 
strategický dokument vznikl na základě dlouhodobé spolupráce SML s Agenturou pro 
sociální začleňování (dále jen ASZ), deklarované v Memorandu o spolupráci v rámci 
Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (dále jen KPSVL). Odbor 
školství a sociálních věcí předkládá Radě města Liberec současně ke schválení novou 
podobu dosud nepodepsaného memoranda, a to z důvodu úpravy znění tohoto dokumentu. 
Hlavním důvodem je bod 5 článku VI. memoranda, který zrušuje dnem podpisu obou 
stran původní memorandum. Pokud by došlo k podepsání původního znění memoranda, 
mohlo by dojít ke vzniku nezpůsobilosti výdajů aktuálně realizovaných projektů MMR. 
Schválení obou výše uvedených dokumentů umožní SML čerpat dotace z programů OPZ+ 
KPSVL, OPZ+ a dalších připravovaných výzev Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. 
 
Předseda výboru p. Prade a členka výboru p. Baslová potvrdili potřebnost spolupráce 
města Liberec s ASZ, díky které má město a poskytovatelé sociálních služeb možnost 
získat aktuální informace týkající se jednotlivých výzev a taktéž finanční prostředky 
z fondů EU. 
 
Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/5/2022/04 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schválit  



 
1. uzavření memoranda o spolupráci včetně jeho příloh s odborem pro sociální 

začleňování (Agentura) Ministerstva pro místní rozvoj ČR, dle přílohy č. 1 
2. Plán sociálního začleňování Liberec 2022 - 2027, dle přílohy č. 2 
 

 
Hlasování: 

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

 
5. Různé 
 

• další zasedání Výboru pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec se 
uskuteční v úterý 13. září 2022 od 15.30 hodin v případě, že bude na 
zastupitelstvu města dne 15. 9. 2022 k projednání materiál ze „sociální“ gesce, 
místo a forma budou upřesněny v pozvánce 

 
6. Závěr 

Předseda výboru ukončil zasedání výboru v 15.45 hodin. 
 
V Liberci dne 30. 6. 2022 
Zapsala: Pavlína Háková, tajemnice výboru 
Ověřil: Robert Prade v. r., předseda výboru 


