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Zápis z jednání 
 

Místo jednání:  historická radnice, č. 209 

Datum/čas:      19. 10. 2022 

Přítomni: Jana Horáková, Kateřina Jírová, Ivan Langr, Olga Merglová, Dana Morcová, 

Vlasta Pavlů, Lukáš Průcha, Martina Teplá, Jana Urbanová 

Omluveni: Pavel Kalous 

 

Program jednání: 

1) Nový komunitní plán 2023 – 2027 - informace o aktuálním stavu a dalším postupu 

 Září/říjen – revize návrhové části jednotlivými PS 

 Listopad – druhé velké setkání pracovních skupin 

 Listopad/prosinec – předložení finálního dokumentu k připomínkování 

 Leden 2023 – předložení dokumentu ke schválení orgánům města (RM, výbor, ZM) 

- Aktualizovaný harmonogram a další informace k tvorbě KP zde: 

https://www.liberec.cz/cz/prakticke-informace/komunitni-planovani/ 

 

 1. 11. od 13 do 16 hodin v malém sále v Lidových sadech proběhne druhé společné 

setkání pracovních skupin. 

 

2) Informace ze SML 

Humanitární pomoc pro ukrajinské uprchlíky 

 do LK cca 150 osob týdně 

 ubývají ubytovací kapacity (penziony apod. s ohledem na nacházející sezónu a hlavně 

drahé energie). 

 KACPU aktuálně funguje 3 dny v týdnu (po, st, pá 8-16 hod.) 

 

 Evidován vysoký nárůst osob bez přístřeší (včetně osob s UA) – požadavek na náhradní 

řešení ubytování v souvislosti s nadcházející zimou -> varianty budou řešeny s odborem 

sociální péče 

https://www.liberec.cz/cz/prakticke-informace/komunitni-planovani/
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Projektové záměry města 

 Město Liberec podalo 2 žádosti do výzvy OPZ+ na pokračování stávajících projektů 

(APK III a CBL II) -> na konci října se dozvíme výsledky formálního hodnocení 

 Dále město bude žádat na konci října na nový projekt – „Domovníci“ – Realizace tohoto 

projektu je předpokládána od 1. 1. 2023. 

 Město připravuje rozvojový záměr k rozšíření kapacit DS Františkov – přístavba 

zařízení se službou DZR, probíhají setkání pracovní skupiny (odbor SK+SR+vedení DS 

Františkov, aktuálně ve fázi stanovování kapacit (ideálně 50 a více lůžek), bude vypsáno 

VŘ na projektanty 

 

3) Informace z Krajského úřadu Libereckého kraje a Úřadu práce 

 Dotace z prostředků MPSV na rok 2023 – podávání žádostí v termínu od 17. 10. do 16. 

11. 2022 

 Vzdělávání pro Koordinátory komunitního plánování na území Libereckého kraje. 

Celkem v listopadu a prosinci proběhnou 3 semináře zaměřené na: 1) Efektivitu v 

sociálních službách a sítích sociálních služeb, 2) Stanovení potřebných kapacit v sítích 

a dostupnost služeb a  3) Zjištění potřeb klientů sociálních služeb ve vazbě na analýzu 

potřeb na úrovni ORP/kraje. 

 Semináře by měly vést k ujednocení terminologie, revizi stávajícího systému, 

stanovení postupu vstupu a výstupu do Základní sítě sociálních služeb Libereckého 

kraje 

 Zveřejněna síť SS LK na rok 2023 (https://odbor-socialni.kraj-

lbc.cz/getFile/case:show/id:1116888/2022-09-29%2012:45:57.000000) 

https://odbor-socialni.kraj-lbc.cz/getFile/case:show/id:1116888/2022-09-29%2012:45:57.000000
https://odbor-socialni.kraj-lbc.cz/getFile/case:show/id:1116888/2022-09-29%2012:45:57.000000
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 Zveřejněna je také metodika pro poskytovatele na rok 2023 (https://odbor-socialni.kraj-

lbc.cz/oddeleni-rozvoje-a-financovani-socialnich-sluzeb/metodicka-podpora-a-rozvoj-

kvality-socialnich-sluzeb/metodika-pro-poskytovatele-socialnich-sluzeb-v-

lk/metodika-pro-poskytovatele-socialnich-sluzeb-2021-aktualizace-pro-rok-2023) 

 Přílohou metodiky je tabulka optimálního podílu spolufinancování, přehled indikátorů 

 Transformace Dětského centra Liberec (p. o. kraje) – v návaznosti na transformační plán 

bude DC nově poskytovat i sociální službu – sociální rehabilitace na území ORP Liberec 

(2,0 úvazky) – již zařazeno v nové síti 

 

4) Diskuze 

 

 Pracovní skupiny se scházejí dle schválených harmonogramů. Přehled termínů 

je dostupný na: https://www.liberec.cz/cz/prakticke-informace/komunitni-

planovani/terminy-jednani/. 

 MPSV by mělo vydat Koncepci k síti MPSV – je již zveřejněna? Má KÚLK 

k dispozici? Dle této Koncepce by měly být kapacity sítě jednotlivých krajů 

sestavovány za pomoci normativů (kapacita služeb stanovena výpočtem na 

základě počtu obyvatel) O koncepci na KÚLK neví, pouze mají informaci, že od 

01/24 bude platná „malá“ novela zákona o SS, kde by měly být personální 

kapacity řešeny. V jaké formě však není doposud jasné. 

https://odbor-socialni.kraj-lbc.cz/oddeleni-rozvoje-a-financovani-socialnich-sluzeb/metodicka-podpora-a-rozvoj-kvality-socialnich-sluzeb/metodika-pro-poskytovatele-socialnich-sluzeb-v-lk/metodika-pro-poskytovatele-socialnich-sluzeb-2021-aktualizace-pro-rok-2023
https://odbor-socialni.kraj-lbc.cz/oddeleni-rozvoje-a-financovani-socialnich-sluzeb/metodicka-podpora-a-rozvoj-kvality-socialnich-sluzeb/metodika-pro-poskytovatele-socialnich-sluzeb-v-lk/metodika-pro-poskytovatele-socialnich-sluzeb-2021-aktualizace-pro-rok-2023
https://odbor-socialni.kraj-lbc.cz/oddeleni-rozvoje-a-financovani-socialnich-sluzeb/metodicka-podpora-a-rozvoj-kvality-socialnich-sluzeb/metodika-pro-poskytovatele-socialnich-sluzeb-v-lk/metodika-pro-poskytovatele-socialnich-sluzeb-2021-aktualizace-pro-rok-2023
https://odbor-socialni.kraj-lbc.cz/oddeleni-rozvoje-a-financovani-socialnich-sluzeb/metodicka-podpora-a-rozvoj-kvality-socialnich-sluzeb/metodika-pro-poskytovatele-socialnich-sluzeb-v-lk/metodika-pro-poskytovatele-socialnich-sluzeb-2021-aktualizace-pro-rok-2023
https://www.liberec.cz/cz/prakticke-informace/komunitni-planovani/terminy-jednani/
https://www.liberec.cz/cz/prakticke-informace/komunitni-planovani/terminy-jednani/
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 Dle p. Průchy jsou normativy špatná cesta, nezohledňují potřebnost daného 

území. Jsou výhodné spíše pro větší kraje, kapacity v Libereckém kraji kvůli 

jeho velikosti by byly velmi podprůměrné. 

 P. Merglová informovala o tom, že KÚLK automaticky navýšil výše 

vyrovnávacích plateb, a to bez vědomí poskytovatelů. Není tedy jasné, jakým 

způsobem došlo k výpočtu nové výše vyrovnávací platby. Výpočet byl stanoven 

klasickým vzorcem, u služeb, které nemají příjmy od klientů se vyrovnávací 

platba rovná nákladům. Zohledněno bylo i předpokládané navýšení nákladů 

(energie apod.). U služeb kategorie B – vyrovnávací platby stanovuje MPSV, 

kraj se k pověření připojuje. V březnu/dubnu se bude ještě výše vyr. plateb 

upravovat s ohledem na nákladovost roku 2022. Záměr dále je, že vyr. platby 

budou každoročně aktualizovány. 

 P. Urbanová vznesla dotaz ohledně investičních projektových záměrů města. 

Přes IROP je nyní možné žádat na rekonstrukci DPS, chystá se město podat 

žádost? Rekonstrukci potřebují zejména byty v DPS Borový vrch a Burianova. 

CZaSP nemůže být žadatelem, žádat by musel zřizovatel. 

 CZaSP dále podá žádost na vybavení – dle poslední revize je nutné vyměnit 

některé vany. 

Ú: Oslovit odbor strategického rozvoje a dotací ve věci možného podání žádosti do výzvy. 

T: 15. 11. 2022 

 

 

Příští setkání ŘPS se uskuteční 14. 12. od 14:00 v místnosti č. 209 historické budovy 

radnice. 

 

        Zapsala: Adéla Machová 


