
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
VÝBOR PRO SOCIÁLNÍ VĚCI A BEZPEČNOST 
 

 
 

Zápis ze 7. zasedání Výboru pro sociální věci a bezpečnost 
Zastupitelstva města Liberec konaného dne 10. 9. 2019 

 
Přítomni: Robert Prade, MUDr. Kateřina Absolonová, Petra Břeňová, Mgr. Ivo Brát, Bc. 
Anna Provazníková, Bc. Jiří Zavoral, Mgr. Lucie Židková, MBA, Lenka Procházková, Jana 
Kašparová, Ing. Mgr. Petr Zdráhala 
Omluveni: PhDr. Mgr. Ivan Langr – náměstek primátora, Petra Alžběta Baslová, Mgr. Bc. 
Martin Kubáč, Bc. Martina Teplá, Mgr. Pavel Kalous – vedoucí odboru školství a sociálních 
věcí, Mgr. Barbora Šolková – odbornice na sociální vyloučení, Mgr. Ladislav Krajčík – ředitel 
MP Liberec,  Bc. Lukáš Poruba – manažer prevence kriminality MP Liberec 
Neomluveni: - 
Hosté: Mgr. Martin Chochola – Agentura pro sociální začleňování, Bc. Lukáš Ron – 
Agentura pro sociální začleňování, Mgr. Petr Židek, MPA – člen Rady města Liberec 
 
Program jednání uvedený v pozvánce: 

1. Zahájení a schválení programu 
2. Schválení zápisu z 6. zasedání 
3. Aktualizace časového plánu činnosti výboru na II. pololetí roku 2019 
4. Materiál ZM – Zpráva o využití a vyúčtování dotací z dílčího Fondu zdraví a 

prevence Dotačního fondu statutárního města Liberec za rok 2018 
5. Materiál ZM - Poskytnutí individuální dotace organizaci Ruprechtický farní spolek 
6. Představení činnosti Agentury pro sociální začleňování – Mgr. Chochola  
7. Různé 
8. Závěr 

 
1. Zahájení a schválení programu 

Zasedání výboru zahájil předseda výboru pan Robert Prade, který přítomné členy výboru a 
hosty přivítal. Výbor se sešel v počtu 9 členů a byl prohlášen za usnášeníschopný. Poté 
předseda navrhl zařadit do programu bod - Dodatky Smluv o závazku veřejné služby a o 
podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby pro příspěvkové organizace SML v oblasti 
kultury, zdravotních a sociálních služeb pro rok 2019. Členové výboru souhlasili 
s doplněným programem. 

 
Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/7/2019/01 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec souhlasí s doplněným 
programem 7. zasedání. 

      Hlasování: 
 

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

 



2. Schválení zápisu z 6. zasedání  
K zápisu z 6. zasedání výboru pro sociální věci a bezpečnost nebyly žádné připomínky. 
Předseda výboru informoval o splnění úkolu z minulého zasedání, a to projednat zřízení 
pracovní skupiny prevence kriminality v navrženém složení s primátorem města. Primátor 
souhlasí, v současné době se vyhotovují jmenovací dekrety. 

 
Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/7/2019/02 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec souhlasí se zápisem z 6. 
zasedání výboru konaného dne 18. 6. 2019.  

      Hlasování: 
 

PŘÍTOMNO: 9 PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato  
 
3. Aktualizace časového plánu činnosti výboru na II. pololetí roku 2019 

Za účelem zefektivnění přípravy, zasedání i výstupů výborů ZM bylo na poradě vedoucích 
odborů s tajemníkem MML doporučeno tajemníkům výborů ve spolupráci s předsedy 
výborů uzpůsobit termíny zasedání výborů tak, že na webu již bude zveřejněna pozvánka i 
materiály do ZM, tzn. po 3. středě v měsíci. 
Předseda výboru navrhl nové termíny pro zasedání Výboru pro sociální věci a bezpečnost 
Zastupitelstva města Liberec na II. pololetí roku 2019 takto: 22. 10., 26. 11. a 10. 12. 
2019, začátek zasedání vždy od 15.30 hodin, zasedací místnost č. 202 ve II. patře 
historické budovy radnice. 
 
Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/7/2019/03 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec schvaluje aktualizovaný 
plán činnosti na II. pololetí roku 2019 takto:  22. 10., 26. 11. a 10. 12. 2019, vždy od 15.30 
hodin. 
 
Hlasování: 
 
PŘÍTOMNO: 9 PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato  

 
4. Materiál ZM – Zpráva o využití a vyúčtování dotací z dílčího Fondu zdraví a 

prevence Dotačního fondu statutárního města Liberec za rok 2018 
Za každý uplynulý kalendářní rok předkládá odbor školství a sociálních věcí zprávu o 
využití a vyúčtování dotací, která obsahuje statistické informace o hospodaření s 
finančními prostředky na účtu dílčího Fondu zdraví a prevence Dotačního fondu 
statutárního města Liberec. V roce 2018 byly v rámci vyhlášení programů rozděleny 
dotace ve výši 1 551 700 Kč. 
Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/7/2019/04 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec bere zprávu o využití a 
vyúčtování dotací z dílčího Fondu zdraví a prevence Dotačního fondu statutárního města 
Liberec za rok 2018 bez připomínek na vědomí. 

      Hlasování: 
 

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



 
5. Materiál ZM - Poskytnutí individuální dotace organizaci Ruprechtický farní spolek 

Ruprechtický farní spolek podal žádost o neinvestiční individuální účelovou dotaci z 
rozpočtu SML na registrovanou sociální službu Denní stacionář pro seniory U Antonína 
Liberec, Ruprechtice. Dotace je účelově vázána na úhradu provozních a osobních nákladů 
s dobou čerpání od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. 
MUDr. Absolonová: je to jediná služba na území SML ? – ne, na území Liberce jsou 
poskytovány 2 služby – Ruprechtický farní spolek a Buona Strada 
p. Břeňová: pokud organizace již dotaci v tomto roce obdržela, dotaci by nedoporučila, 
pokud se vyhoví jedné organizaci, budou žádat další, není možné vyhovět všem 
p. Háková: díky zvětšujícímu se počtu organizací, které o dotace žádají, se výše dotací 
zmenšuje – SML pracuje na novém systému financování založeném na stanovení výše 
dotace v závislosti na výši pracovních úvazků pracovníků v přímé péči a stanovení nových 
hodnotících kritérií 
 
Příchod: Ing. Mgr. Zdráhala 
 
Návrh usnesení: 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schválit poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč pro 
Ruprechtický farní spolek, IČ 27016781, se sídlem Divoká 1186, 460 14 Liberec 14, na 
úhradu provozních a osobních nákladů spojených s poskytováním služby dle § 46 zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, na Denní stacionář 
pro seniory U Antonína Liberec, Ruprechtice, identifikátor služby 9603734. 

      Hlasování: 
 

PŘÍTOMNO: 10 PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 5 VÝSLEDEK: nepřijato  
 
Odchod: p. Procházková, Mgr. Židek 
 

6. Materiál ZM - Dodatky Smluv o závazku veřejné služby a o podmínkách poskytnutí 
vyrovnávací platby pro příspěvkové organizace SML v oblasti kultury, zdravotních 
a sociálních služeb pro rok 2019 
Usnesením ZM č. 91/2018 ze dne 29. 3. 2018 byly pověřeny příspěvkové organizace SML 
v oblasti kultury, zdravotních a sociálních služeb k poskytování služeb obecného 
hospodářského zájmu pro roky 2018-2021. Orgánům města jsou nyní předkládány dodatky 
smluv pro jednotlivé příspěvkové organizace, které především upravují výši vyrovnávací 
platby v roce 2019. U Centra zdravotní a sociální péče Liberec, p. o., dále dochází k 
upřesnění rozsahu poskytovaných služeb a úpravě bezúplatné výpůjčky bytových a 
nebytových prostor 
Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/7/2019/05 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schválit  
1) dodatky č. 1 smluv o závazku veřejné služby a o podmínkách poskytnutí 

vyrovnávací platby dle příloh 1 – 5 pro následující příspěvkové organizace města 
v oblasti kultury, zdravotních a sociálních služeb: 

· Botanická zahrada Liberec, příspěvková organizace (IČ: 00079677) 
· Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace (IČ: 00079651) 



· Divadlo F. X. Šaldy Liberec, příspěvková organizace (IČ: 00083143) 
· Naivní divadlo Liberec, příspěvková organizace (IČ: 00083178) 
· Komunitní středisko KONTAKT Liberec, příspěvková organizace (IČ: 27336751) 
2) dodatek č. 2 smlouvy o závazku veřejné služby a o podmínkách poskytnutí 

vyrovnávací platby dle přílohy 6 pro: 
· Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvková organizace (IČ: 65100654) 

 
 
Hlasování: 

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

 
7. Představení činnosti Agentury pro sociální začleňování – Mgr. Chochola  
 

Mgr. Chochola popsal činnost Agentury pro sociální začleňování (dále jen ASZ) a všem 
přítomným předal souhrnný materiál: 
- spolupráce s ASZ bude pokračovat - napojení na KPSS, podpora zaběhnutých 

projektů, příprava na další programovací období 
- spolupráce probíhá v oblastech: 
- bydlení – rozvoj sociálního bydlení, koordinace sociální práce, programy zabydlování 

v bytech (Housing first), komplexní přístup k bezdomovectví, koordinace postupu vůči 
SVL 

- bezpečnosti a prevence kriminality – projekty asistentů prevence kriminality a 
domovnictví, služby pro děti a mládež 

- dluhů – dluhové poradenství, vzdělávání, legislativní změny 
- zaměstnanosti – prostupné zaměstnávání, intenzivní práce s nezaměstnanými, sociální 

podnikání 
- zdraví – sociální sanitka/lékař pro lidi bez domova 
- sociálních služeb – posílení koordinace a tlak na efektivitu sociálních služeb 
Předseda výboru p. Prade považuje působení ASZ na území Liberce za přínosné. 

 
 
8. Různé 

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

uskuteční v úterý 22. října 2019 od 15.30 hodin v zasedací místnosti č. 202 ve II. 
patře historické budovy radnice, pozvánku s časovým předstihem zašle tajemnice 
výboru 

 
8. Závěr 

Předseda ukončil zasedání výboru v 16.25 hodin. 
 

V Liberci dne 17. 9. 2019 
Zapsala: Pavlína Háková, tajemnice výboru 
Ověřil: Robert Prade v. r., předseda výboru 

 



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
VÝBOR PRO SOCIÁLNÍ VĚCI A BEZPEČNOST 
 

 
                VÝPIS USNESENÍ 

ze 7. zasedání Výboru pro sociální věci a bezpečnost 
Zastupitelstva města Liberec konaného dne 10. 9. 2019 

 
 
č. usnesení VSVB/7/2019/01 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec souhlasí s doplněným 
programem 7. zasedání. 

      Hlasování: 
 

PŘÍTOMNO: 9 PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato  
 
 
č. usnesení VSVB/7/2019/02 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec souhlasí se zápisem z 6. 
zasedání výboru konaného dne 18. 6. 2019.  

      Hlasování: 
 

PŘÍTOMNO: 9 PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato  
 
 
č. usnesení VSVB/7/2019/03 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec schvaluje aktualizovaný 
plán činnosti na II. pololetí roku 2019 takto:  22. 10., 26. 11. a 10. 12. 2019, vždy od 15.30 
hodin. 
Hlasování: 
 
PŘÍTOMNO: 9 PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato  
 
 
č. usnesení VSVB/7/2019/04 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec bere zprávu o využití a 
vyúčtování dotací z dílčího Fondu zdraví a prevence Dotačního fondu statutárního města 
Liberec za rok 2018 bez připomínek na vědomí. 

      Hlasování: 
 

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

 



Návrh usnesení nebyl přijat. 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schválit poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč pro 
Ruprechtický farní spolek, IČ 27016781, se sídlem Divoká 1186, 460 14 Liberec 14, na 
úhradu provozních a osobních nákladů spojených s poskytováním služby dle § 46 zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, na Denní stacionář 
pro seniory U Antonína Liberec, Ruprechtice, identifikátor služby 9603734. 

      Hlasování: 
 

PŘÍTOMNO: 10 PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 5 VÝSLEDEK: nepřijato  
 

 
č. usnesení VSVB/7/2019/05 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schválit  
1) dodatky č. 1 smluv o závazku veřejné služby a o podmínkách poskytnutí 

vyrovnávací platby dle příloh 1 – 5 pro následující příspěvkové organizace města 
v oblasti kultury, zdravotních a sociálních služeb: 

· Botanická zahrada Liberec, příspěvková organizace (IČ: 00079677) 
· Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace (IČ: 00079651) 
· Divadlo F. X. Šaldy Liberec, příspěvková organizace (IČ: 00083143) 
· Naivní divadlo Liberec, příspěvková organizace (IČ: 00083178) 
· Komunitní středisko KONTAKT Liberec, příspěvková organizace (IČ: 27336751) 
2) dodatek č. 2 smlouvy o závazku veřejné služby a o podmínkách poskytnutí 

vyrovnávací platby dle přílohy 6 pro: 
· Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvková organizace (IČ: 65100654) 

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

 
 
 
Schválil předseda výboru: Robert Prade, v. r 
V Liberci 17. 9. 2019 


