
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
VÝBOR PRO SOCIÁLNÍ VĚCI A BEZPEČNOST 
 

 
 

Zápis z 5. zasedání Výboru pro sociální věci a bezpečnost 
Zastupitelstva města Liberec konaného dne 14. 5. 2019 

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

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

dílčího Fondu zdraví a prevence Dotačního fondu SML pro rok 2019 
4. Aktuální informace k problematice vymáhání dluhů „černých pasažérů“ u DPMLJ 
5. Různé 
6. 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 
navrhl zařadit do programu bod 5. Strategie personálního rozvoje Městské policie Liberec 
v letech 2020 – 2021. Členové výboru souhlasili s doplněným programem. 

 
Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/5/2019/01 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec souhlasí s doplněným 
programem 5. zasedání. 

      Hlasování: 
 

PŘÍTOMNO: 9 PRO: 9 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. 
MUDr. Absolonová připomínkovala chybějící názvy organizací ve výpise usnesení ze 4. 
zasedání, jsou uvedeny pouze služby – opraví p. Háková. 

 
Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/5/2019/02 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec souhlasí se zápisem 
ze 4. zasedání výboru konaného dne 16. 4. 2019. 

      Hlasování: 
 

PŘÍTOMNO: 9 PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato  
 
Příchod: Mgr. Bc. Kubáč, Bc. Teplá 

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

dílčího Fondu zdraví a prevence Dotačního fondu SML pro rok 2019 
Materiál je zpracován dle aktuálních Pravidel pro poskytování dotací z Fondu zdraví a 
prevence -  tzn., že výsledné bodové hodnocení se vypočetlo jako aritmetický průměr 
všech zpracovaných hodnocení. Rozhodné bodové hranice 14 bodů dosáhly všechny 
projekty, ale v programech 4.1 a 4.3 alokovaná částka nestačila a proto je navržen přesun 
alokovaných prostředků z programů 4.2, 4.4 a ještě část nevyčerpaných prostředků fondu z 
roku 2018.  V programech kde alokovaná částka stačila, dostanou projekty dotace v plné 
požadované výši. U programů 4.1 a 4.3 budou projekty s nejmenším počtem bodů 
zařazeny do zásobníku projektů. 
p. Procházková:  
- s některými výsledky nesouhlasí - organizace, které by si dotaci zasloužily, ji 

nedostanou a naopak 
- můžou projekty uvedené v zásobníku obdržet dotaci? – pouze v případě navýšení 

rozpočtu fondu  
- jsou organizace financovány i z jiných zdrojů? – ano, lze zjistit ze žádostí 
PhDr. Mgr. Langr: pravidla pro přidělování dotací jsou schváleny zastupitelstvem, nelze 
je nyní měnit, svůj nesouhlas je možné vyjádřit hlasováním 
Mgr. Chochola: chystá se změna pravidel? – ano; v hodnocení by bylo dobré zohlednit 
návaznost projektů na strategické dokumenty města (komunitní plán, strategický plán 
sociálního začleňování, apod.)  
p. Prade: změnou pravidel by se mohl výbor zabývat na některém dalším zasedání 
 
Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/5/2019/03 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schválit návrh výboru pro sociální věci a bezpečnost na 
přidělení dotací z dílčího Fondu zdraví a prevence Dotačního fondu SML v rámci 
vyhlášení 4 programů k předkládání žádostí o dotace na rok 2019 v celkové výši 
1.656.300 Kč.  
 

      Hlasování: 
 

PŘÍTOMNO: 11 PRO: 8 PROTI: 1 ZDRŽEL SE: 2 VÝSLEDEK: přijato  



 
5. Strategie personálního rozvoje Městské policie Liberec v letech 2020 – 2021 
 

Na zasedání výboru se dostavil primátor města Ing. Jaroslav Zámečník, CSc. Předseda 
výboru pan Prade pana primátora přivítal a navrhl projednat bod 5. Strategie personálního 
rozvoje Městské policie Liberec v letech 2020 – 2021.  
Pan primátor uvedl, že MP Liberec jako orgán obce začala fungovat v Liberci v roce 1992. 
Významnou měrou se podílí na udržování veřejného pořádku ve městě a v systému 
bezpečnostních složek ČR má dnes již stabilní a nezastupitelnou roli. V současné době má 
73 strážníků, což je ve srovnání s ostatními městy velmi málo. Jedním z úkolů současné 
koalice je proto počet strážníků navýšit, samozřejmě to má dopad na rozpočet SML. Tento 
záměr by mělo schválit zastupitelstvo. 
Mgr. Krajčík se omluvil za pozdní dodání materiálu, vysvětlil současný stav a údaje 
uvedené v materiálu. Poté proběhla diskuze. 
Bc. Zavoral upozornil na technické chyby (přesnější vyčíslení příplatků, oprava částky 
náborového příspěvku, srovnání roku 2020 a 2021, změna roku) a doporučil zařadit do 
materiálu tabulku, kterou členové výboru obdrželi přímo na zasedání výboru, kde je 
uveden počet obyvatel na jednoho strážníka v porovnání s ostatními městy.  
MUDr. Absolonová: materiál navrhuje zvýšení na optimální stav, bude to však reálné, 
když je nedostatek financí i uchazečů? 
Ing. Zámečník: v materiálu se mluví o optimálním stavu – navýšení o 23 strážníků během 
let 2020 a 2021, který se ale nemusí naplnit, ač už z důvodu nedostatku financí nebo 
vhodných uchazečů, rozpočet MP se v porovnání s minulostí navyšuje, nyní 71,5 mil. Kč 
Bc. Teplá: doporučuje doplnit komplexní tabulku celkového rozpočtu 
Bc. Zavoral: Liberec je cca na 8. místě v žebříčku celkové kriminality, ideálním stavem by 
bylo navýšení na 120 strážníků 
Mgr. Krajčík doplní a opraví požadované. 
 
Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/5/2019/04 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schválit Strategii personálního rozvoje Městské policie 
Liberec v letech 2020 – 2021. 

      Hlasování: 
 

PŘÍTOMNO: 11 PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato  
 
 

4. Aktuální informace k problematice vymáhání dluhů „ černých pasažérů“ u DPMLJ 
 
Tento bod programu stáhnul z časových důvodů předseda výboru z programu. Bod bude 
zařazen do programu příštího zasedání výboru. Současně PhDr. Langr navrhl pozvat na toto 
zasedání zástupce DPMLJ, zajistí: p. Háková 

 
 
 
 
 
 



6. Různé 
 

- Mgr. Chochola by rád představil na příštím zasedání práci Agentury pro sociální 
začleňování 

- p. Baslová: aktuální situace u bezdoplatkových zón  
− další zasedání Výboru pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec se 

uskuteční v úterý 18. června 2019 od 15.30 hodin v zasedací místnosti č. 209 ve II. 
patře historické budovy radnice, pozvánku s časovým předstihem zašle tajemnice 
výboru 

 
7. Závěr 

Předseda ukončil zasedání výboru v 16.55 hodin. 
 

V Liberci dne 16. 5. 2019 
Zapsala: Pavlína Háková, tajemnice výboru 
Ověřil: Robert Prade v. r., předseda výboru 

 


