
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
VÝBOR PRO SOCIÁLNÍ VĚCI A BEZPEČNOST 
 

 
 

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální věci a bezpečnost 
Zastupitelstva města Liberec konaného dne 24. 5. 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, 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, Jaroslav Šrajer, MUDr. Kateřina Absolonová 
Neomluveni: Jana Kašparová, Bc. Lukáš Ron – Agentura pro sociální začleňování, Bc. Lukáš 
Poruba – manažer prevence kriminality MP Liberec, Mgr. Ladislav Krajčík – ředitel MP 
Liberec, Lenka Procházková 
Hosté:  PhDr. Mgr. Ivan Langr, Ph.D. – náměstek primátora - online 
 
Program jednání uvedený v pozvánce: 

1. Zahájení a schválení programu 
2. Schválení zápisu z 3. zasedání výboru 
3. Materiál ZM - Poskytnutí dotace obecně prospěšné společnosti Hospic sv. Zdislavy 
4. Materiál ZM - Dotace z rozpočtu SML pro poskytovatele sociálních služeb na rok 

2022  
5. Fond zdraví a prevence – návrh výboru na přidělení dotací 
6. Různé 
7. 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/4/2022/01 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec souhlasí s programem 
4. zasedání výboru. 

      
 Hlasování: 

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

 
 
2. Schválení zápisu z 3. zasedání  

K zápisu z 3. zasedání výboru pro sociální věci a bezpečnost nebyly žádné připomínky.  
 

 

 



Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/4/2022/02 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec souhlasí se zápisem z 3. 
zasedání výboru konaného dne 29. 3. 2022. 

       
     Hlasování: 
 

PŘÍTOMNO: 8 PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato  
 
 
3. Materiál ZM - Poskytnutí dotace obecně prospěšné společnosti Hospic sv. Zdislavy 

 
Na základě žádosti ředitelky o. p. s. Hospic sv. Zdislavy předkládá odbor školství a 
sociálních věcí Radě a následně Zastupitelstvu města Liberec návrh na schválení 
poskytnutí dotace ve výši 470.265 Kč na úhradu části nákladů vzniklých při provozu 
lůžkového hospice v roce 2022. 
Dr. Langr informoval, že výše dotace se tak jako každý rok počítá dle aktuálního počtu 
obyvatel města k 31. 12. předešlého roku, který zveřejňuje Český statistický úřad. 

 
Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/4/2022/03 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schválit  
1. poskytnutí dotace obecně prospěšné společnosti Hospic sv. Zdislavy, se sídlem Pod 

Perštýnem 321/1, 460 01 Liberec IV – Perštýn, IČ: 28700210, na úhradu části nákladů 
vzniklých při provozu lůžkového hospice v roce 2022 ve výši 470 265 Kč, 

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města 
Liberec s obecně prospěšnou společností Hospic sv. Zdislavy, se sídlem Pod 
Perštýnem 321/1, 460 01 Liberec IV – Perštýn, IČ: 28700210. 

 
 
 

 
     Hlasování: 
 

PŘÍTOMNO: 8 PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato  
 
 
4. Materiál ZM – Dotace z rozpočtu SML pro poskytovatele sociálních služeb na rok 

2022 
 

V návaznosti na vyhlášení dotačního titulu na financování sociálních služeb v roce 2022 a 
v souladu s Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Liberec na 
podporu financování sociálních služeb poskytovaných na území města Liberec předkládá 
odbor školství a sociálních věcí Radě a následně Zastupitelstvu města Liberec návrh na 
přidělení dotace pro 31 poskytovatelů sociálních služeb v celkové výši 7 000 000 Kč. 

 
Předseda výboru pan Prade nahlásil střet zájmů. 
Dr. Langr sdělil, že tak jako v loňském roce je alokovaná částka 7 mil. Kč rozdělena mezi 
programy A a B, kdy program A je zaměřen na podporu stanovených priorit na rok 2022 a 
z programu B jsou financovány ostatní sociální služby dle ZSS, které nejsou zařazené do 



programu A, výše dotace na požadovanou službu byla stanovena schváleným podílem 
mezi body vypočítanými na základě hodnotících kritérií a výší úvazků pracovníků v přímé 
péči na službu na region Liberec, návrh na přidělení dotací projednala již minulý týden 
Řídicí pracovní skupina. 
Pan Prade předal stručné info z LK: Asociace krajů České republiky žádá o dofinancování 
sociálních služeb 
 
Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/4/2022/04 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schválit  
1. poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec pro poskytovatele sociálních 

služeb na rok 2022 v celkové výši 7.000.000 Kč žadatelům jmenovitě uvedeným v 
příloze č. 1 materiálu, 

2. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s poskytovateli sociálních služeb 
jmenovitě uvedenými v příloze č. 1 podle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace z rozpočtu statutárního města Liberec pro poskytovatele sociálních služeb. 

 
 

Hlasování: 
 

PŘÍTOMNO: 8 PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato  
 
5. Fond zdraví a prevence – návrh výboru na rozdělení dotací 

Do uzávěrky příjmu žádostí, tj. do 14. 4. 2022, 14.00 hod. bylo v systému Grantys 
zaevidováno  celkem 43 žádostí.  Správce programů poté provedl dle bodu 5.9 statutu 
formální posouzení doručených žádostí z hlediska úplnosti a naplnění podmínek 
vyhlášeného programu. 8 žádostí bylo z řízení o přiznání dotace vyřazeno pro 
administrativní nesoulad.  
Následně správce programů přidělil každé žádosti bodové hodnocení dle kritérií a 
připravil podklady pro členy výboru pro sociální věci a bezpečnost.  
Rada města dne 17. 5. 2022 souhlasila usnesením č. 484/2022 v rámci rozpočtového 
opatření s navýšením alokovaných prostředků pro Fond zdraví a prevence o 400.000 Kč. 
Za předpokladu následného schválení tohoto navýšení zastupitelstvem města dne 26. 5. 
2022 bude možné rozdělit celkem 900 tis. Kč.  
Poté proběhla diskuze: 
− určení bodové hranice pro obdržení dotace x plošné snižování požadovaných dotací 
− přesné dodržení počtu bodů uvedených ve vyhlášení 
− rozdílné vnímání pojmů některých kritérií žadateli 
− nastavení dalších kritérií pro další roky, aby bylo bodové hodnocení rozmanitější a 

mělo větší vypovídací hodnotu, případně zrušení některých kritérií 
Po diskuzi navrhli členové výboru „přepočítat“ bodové hodnocení tak, aby bylo v souladu 
s vyhlášením (kritérium – soulad s rozvojovými dokumenty - navýšení na 10 bodů). Po 
obdržení aktualizovaných podkladů rozhodnou členové výboru o konečném návrhu na 
přidělení dotací metodou per rollam (T: 1. 6. 2022) 
 
 
 



Správce programu podklady zaktualizoval dle požadavků členů výboru a společně 
s předsedou výboru navrhl rozhodný počet bodů pro přidělení dotací takto: 
- program 4.1 - rozhodný počet bodů pro přidělení 43 - bude rozděleno 428.000 Kč 
- program 4.2 - rozhodný počet bodů pro přidělení 31 - bude rozděleno 174.000 Kč 
- program 4.3 - rozhodný počet bodů pro přidělení 35 - bude rozděleno 263.000 Kč 
- celkem bude rozděleno 865.000 Kč, zbylých 35.000 Kč bude převedeno do dalšího 

roku 
 
Návrh usnesení - hlasování per rollam: 
č. usnesení VSVB/4/2022/05 

 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost doporučuje ZM schválit v souladu s článkem 5.16 
Statutu Dotačního fondu SML navýšení alokace vyhlášeného programu  

• 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. 

Dále výbor navrhuje přidělení dotací z dílčího Fondu zdraví a prevence Dotačního fondu     
SML pro rok 2022 takto: 

• v rámci Programu 4.1  Prevence civilizačních chorob a podpora zdravého 
životního stylu poskytnutí dotací v celkové výši 428.000 Kč žadatelům jmenovitě 
uvedeným v příloze č. 1 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s 
žadateli uvedenými jmenovitě v příloze č. 1 podle vzorové veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace z Fondu zdraví a prevence uvedené v příloze č. 7 

• v rámci Programu 4.1  Prevence civilizačních chorob a podpora zdravého 
životního stylu neposkytnutí dotací žadatelům jmenovitě uvedeným v příloze č. 2, 

• v rámci Programu 4.2 Program Primární prevence rizikových jevů poskytnutí 
dotací v celkové výši 174.000 Kč žadatelům jmenovitě uvedeným v příloze č. 3 a 
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s žadateli uvedenými 
jmenovitě v příloze č. 3 podle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
z Fondu zdraví a prevence uvedené v příloze č. 7,  

• v rámci Programu 4.2 Program Primární prevence rizikových jevů neposkytnutí 
dotací žadatelům jmenovitě uvedeným v příloze č. 4, 

• v rámci Programu 4.3 Program Prevence sociálního vyloučení a podpora 
začleňování poskytnutí dotací v celkové výši 263.000 Kč žadatelům jmenovitě 
uvedeným v příloze č. 5 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s 
žadateli uvedenými jmenovitě v příloze č. 5 podle vzorové veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace z Fondu zdraví a prevence uvedené v příloze č. 7, 

• v rámci Programu 4.3 Program Prevence sociálního vyloučení a podpora 
začleňování neposkytnutí dotací žadatelům jmenovitě uvedeným v příloze č. 6. 

 
Členové výboru výše uvedený návrh usnesení výboru schválili metodou per rollam dne 1. 
6. 2022  
 
Hlasování per rollam dne 1. 6. 2022: 

 
PRO: 10 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 3 VÝSLEDEK: přijato  



 
 
Správce programu připraví v souladu s výše uvedeným usnesením výboru materiál pro 
radu a následně zastupitelstvo města (RM 21.6., ZM 30.6.) 

 
6. Různé 
 

• Dr. Langr informoval výbor ještě o materiálu, který se týká  Pověření SOHZ pro 
Komunitní práce Liberec, o. p. s., kde bude upřesněn závazek veřejné služby - celkový  
počet pracovníků zaměstnaných  na  VPP  v každém  jednotlivém  okamžiku nesmí 
poklesnout pod počet, na který SML Podniku poskytuje příspěvek, výše vyrovnávací 
platby zůstává stejná  

• předseda výboru pan Prade požádal o zástup místopředsedkyni výboru paní Břeňovou 
z důvodu nepřítomnosti na zasedání ZM 

• další zasedání Výboru pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec se 
uskuteční v úterý 28. června 2022 od 15.30 hodin, místo a forma budou upřesněny 
v pozvánce 

 
7. Závěr 

Předseda výboru ukončil zasedání výboru v 18.15 hodin. 
 
V Liberci dne 2. 6. 2022 
Zapsala: Pavlína Háková, tajemnice výboru 
Ověřil: Robert Prade v. r., předseda výboru 


