
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
VÝBOR PRO SOCIÁLNÍ VĚCI A BEZPEČNOST 
 

 
 

Zápis ze 6. zasedání Výboru pro sociální věci a bezpečnost 
Zastupitelstva města Liberec konaného dne 8. 12. 2020  

 
Přítomni: Robert Prade, Bc. Anna Provazníková, Mgr. Lucie Židková, MBA, Jiří Janeček, 
Lenka Procházková, Mgr. Ivo Brát, Bc. Martina Teplá, Petra Alžběta Baslová 
Omluveni: Jaroslav Šrajer, Petra Břeňová, Bc. Jiří Zavoral, MUDr. Kateřina Absolonová, 
Jana Kašparová, Mgr. Pavel Kalous – vedoucí odboru školství a sociálních věcí, Mgr. 
Ladislav Krajčík – ředitel MP Liberec, Mgr. Martin Chochola – Agentura pro sociální 
začleňování, Bc. Lukáš Ron – Agentura pro sociální začleňování, Mgr. Barbora Šolková – 
odbornice na sociální vyloučení, PhDr. Mgr. Ivan Langr, Ph.D. – náměstek primátora, Bc. 
Lukáš Poruba – manažer prevence kriminality MP Liberec 
Neomluveni:  - 
Hosté:  - 
 
Program jednání uvedený v pozvánce: 
1. Zahájení a schválení programu 
2. Schválení zápisu z 5. zasedání výboru 
3. Materiál ZM – Poskytnutí dotace Potravinové bance Libereckého kraje a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy   
4. Materiál ZM – Poskytnutí dotace organizaci ADVAITA, z. ú., a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy 
5. Časový plán činnosti výboru na I. pololetí roku 2021 
6. Různé 
7. Závěr 

 
 
1. Zahájení a schválení programu 

Zasedání výboru se konalo v online prostředí aplikace Webex. Zasedání zahájil předseda 
výboru pan Robert Prade, který přítomné členy výboru přivítal. Na žádost Bc. Teplé 
navrhl doplnit program o bod č. 3) Majetkoprávní operace – prodeje pozemků včetně 
budovy – Potravinová banka LK, z.s., který úzce souvisí s materiálem Poskytnutí dotace 
PBLK a uzavření veřejnoprávní smlouvy. Členové výboru s rozšířeným programem 
souhlasili. Výbor se sešel v počtu 8 členů a byl prohlášen za usnášeníschopný.  

 
Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/6/2020/01 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec souhlasí s doplněným 
programem 6. zasedání výboru. 

      Hlasování: 
 

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

 



 
 
2. Schválení zápisu z 5. zasedání  

K zápisu z 5. zasedání výboru pro sociální věci a bezpečnost nebyly žádné připomínky.  
 

Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/6/2020/02 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec souhlasí se zápisem z 5. 
zasedání výboru konaného dne 22. 9. 2020.  

      Hlasování: 
 

PŘÍTOMNO: 8 PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato  
 
Předseda výboru p. Prade nahlásil u všech třech projednávaných materiálů ZM střet zájmů. 
 
3. Materiál ZM –  Majetkoprávní operace – prodeje pozemků včetně budovy – 

Potravinová banka LK, z. s.  
 

Jedná se o prodej pozemků p. č. 1583/19, součástí je stavba čp. 976/15, ul. Pionýrů, 
Liberec 6, p. č. 1583/210, p. č. 1038/1, vše v k. ú. Rochlice u Liberce, Potravinové bance 
Libereckého kraje, z. s. (PBLK).   
Dne 23. 4. 2020 zažádala Potravinová banka Libereckého kraje, z. s. (PBLK) o prodej 
pozemku p. č. 1583/19, součástí je stavba občanské vybavenosti čp. 976/15, Liberec VI-
Rochlice, ul. Pionýrů, a dále pozemků p. č. 1583/210, p. č. 1038/1, vše v k. ú. Rochlice u 
Liberce. Vedení PBLK považuje současnou budovu a její polohu za vyhovující. 
Nedostačující je kapacita skladových prostor a současné technické uspořádání, a proto na 
základě projektového záměru na rekonstrukci budovy a úpravu přilehlých pozemků včetně 
dostavby části manipulační rampy, bude žádat PBLK, dle předpokladů v prosinci 2020, 
Ministerstvo životního prostředí ČR o získání finančních prostředků pro nákup budovy a 
pozemků s ní souvisejících. 
Bc. Teplá: „předala“ dotaz od p. Šrajera, kterého zajímá, jakým způsobem bude řešeno 
zásobování do patra? 
p. Prade: z dob fungování pošty jsou v budově téměř funkční nákladní výtahy, projekční 
kancelář samozřejmě ale zpracuje na celou rekonstrukci objektu projekt, kde to bude 
řešeno 
 
Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/6/2020/03 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schválit  

1. vyjmutí budovy čp. 976/15, ul. Pionýrů, Liberec 6 ze seznamu budov vyřazených z 
privatizačního procesu; 

2. prodej pozemků p. č. 1583/19 o výměře 435 m2, jehož součástí je stavba obč. vyb. 
č. p. 976/15, Liberec VI-Rochlice, ul. Pionýrů, p. č. 1583/210 o výměře 615 m2 
(dle Geometrického plánu č. 2677-249/2020 ze dne 2. 11. 2020), a p. č. 1038/1 o 
výměře 532 m2, vše v k. ú. Rochlice u Liberce, kupující: Potravinová banka 
Libereckého kraje, z. s., IČO: 22714154, se sídlem Pionýrů 976/15, Liberec VI-
Rochlice, 460 06 Liberec, za cenu 6 100 000 Kč splatnou nejpozději do 31. 8. 
2021; 



3. zřízení věcného předkupního práva k převáděným pozemkům ve prospěch 
statutárního města Liberec, IČO: 00262978, nám. Dr. Edvarda Beneše 1, Liberec 1 
– Staré město, pro případ prodeje i jiného způsobu zcizení, bezúplatně, na dobu 
určitou, a to 10 let od převodu vlastnictví. 

 
     Hlasování: 

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

 
 
4. Materiál ZM  - Poskytnutí dotace Potravinové bance Libereckého kraje a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy 
Na základě žádosti předsedkyně Potravinové banky Libereckého kraje, z. s., předkládá 
odbor školství a sociálních věcí Radě a následně Zastupitelstvu města Liberec návrh na 
schválení poskytnutí dotace ve výši 1 000 000 Kč na spolufinancování projektu 
„Rekonstrukce Potravinové banky Libereckého kraje“. 
Potravinová banka Libereckého kraje, z. s., (dále jen PBLK) by současné sídlo organizace 
na adrese Pionýrů 976 v Liberci 6 od statutárního města ráda odkoupila za cenu 6 100 000 
+ 21% DPH a poté ho z prostředků investiční dotace Ministerstva životního prostředí, 
výzva č. 153, zrekonstruovala. Technické zhodnocení budovy v letech 2017 - 2020, které 
bylo financováno z prostředků PBLK, činí dle znaleckého posudku celkem 1 989 694 Kč. 
Organizace nežádá snížení prodejní ceny o toto technické zhodnocení, ale žádá o finanční 
příspěvek na spolufinancování projektu "Rekonstrukce Potravinové banky Libereckého 
kraje", který bude použit výhradně na úhradu způsobilých výdajů souvisejících s 
dosažením účelu projektu, kterými jsou nákup nemovitosti, rekonstrukce a vybavení 
nemovitosti k zajištění činnosti organizace. Účelem projektu je zvýšení kapacity 
skladovacích prostor a zefektivnění procesů práce s potravinami a drogistickým zbožím. 
Závazným parametrem projektu je nárůst objemu potravin o 60 tun ročně, udržitelnost 
projektu činí 5 let, doba realizace projektu 2020 - 2023. 
 
Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/6/2020/04 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schválit  

1. poskytnutí dotace ve výši 1 000 000 Kč pro Potravinovou banku Libereckého 
kraje, z. s., IČ 22714154, se sídlem Pionýrů 976, 460 06 Liberec 6, na 
spolufinancování projektu „Rekonstrukce Potravinové banky Libereckého kraje“, 

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy z rozpočtu statutárního města Liberec s 
Potravinovou bankou Libereckého kraje, z. s., IČ 22714154, se sídlem Pionýrů 
976, 460 06 Liberec 6. 

 
Hlasování: 

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

 
 
 
 



5. Materiál ZM – Poskytnutí dotace organizaci ADVAITA, z. ú., a uzavření 
veřejnoprávní smlouvy 
Na základě žádosti ředitelky organizace ADVAITA, z. ú., předkládá odbor školství a 
sociálních věcí Radě a následně Zastupitelstvu města Liberec návrh na schválení 
poskytnutí dotace ve výši 100 000 Kč na spolufinancování programů primární prevence 
rizikového chování na základních a středních školách v Liberci. 
V roce 2019 prošlo PPRCH zhruba 1.600 žáků. Z důvodu mimořádných opatření 
spojených s pandemií COVID-19 se v prvním pololetí roku 2020 realizovalo méně 
programů než v roce minulém, avšak kvůli zvýšenému zájmu škol o PPRCH organizace 
předpokládá přibližně stejně vysoký nebo jen mírně nižší počet programů jako v loňském 
roce. Tento zvýšený zájem lze odůvodnit právě koronavirovou krizí, jež má za následek 
omezení volnočasových a sportovních aktivit, zesílení izolace žáků doma spojené s větším 
podílem času stráveném na internetu nebo zvýšení nároků na zvládání učiva, přičemž ne 
vždy v k tomu vhodných podmínkách. Toto negativně ovlivňuje chování a prožívání dětí a 
mládeže a přináší zhoršené vztahy ve třídách, zvýšené užívání komunikačních technologií, 
ale i častější experimenty s návykovými látkami. Další zvýšení rizikových faktorů lze 
očekávat i v současné době, kdy jsou školy opětovně uzavřeny. 
 
Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/6/2020/05 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schválit  

1. poskytnutí dotace organizaci ADVAITA, z. ú., se sídlem Rumunská 14/6, 460 01 
Liberec IV-Perštýn, IČ: 65635591, na spolufinancování programů primární 
prevence rizikového chování na základních a středních školách v Liberci ve výši 
100.000 Kč,  

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města 
Liberec s organizaci ADVAITA, z. ú., se sídlem Rumunská 14/6, 460 01 Liberec 
IV-Perštýn,  IČ: 65635591. 

 
Hlasování: 

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

 
6. Časový plán činnosti výboru na I. pololetí roku 2021 

 
Předseda výboru navrhl termíny pro zasedání Výboru pro sociální věci a bezpečnost 
Zastupitelstva města Liberec na I. pololetí roku 2021 takto: 26.1., 23.2., 23.3., 27.4., 25.5. 
a 22.6. 2021, vždy od 15.30 hodin.  Jedná se vždy o úterý před zasedáním zastupitelstva 
města. 
Bc. Provazníková informovala, že termíny výboru kolidují s termíny zasedání krajského 
zastupitelstva a požádala o jiný termín, případně alespoň o posun začátku zasedání. Úterní 
termín měnit nelze z důvodu „překrývání“ termínů s jinými výbory, posun začátku 
zasedání pan předseda ještě projedná s panem náměstkem – začátek zasedání zůstává 
v 15.30 hodin. 
 
 
 
 



Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/6/2020/06 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec schvaluje plán činnosti 
na I. pololetí roku 2021 takto: 26.1., 23.2., 23.3., 27.4., 25.5. a 22.6. 2021, vždy od 15.30 
hodin, místo a forma budou upřesněny v pozvánce. 
 
Hlasování: 

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

 
 
7. Různé 

− Bc. Poruba z důvodu nepřítomnosti poslal písemné informace: 
• byly úspěšně instalovány dvě panoramatické kamery (dotováno z MV CR) v centru 

města (Fügnerova, Benešovo nám.) https://www.liberec.cz/mestska-
policie/hlaseni/panoramaticke-kamery-centru.html 

• Liberec vstoupil do pilotní spolupráce s MV ČR při ověřování (MV CR čerpá na 
projekt dotaci) jak živě mapovat bezpečnostní situaci – tzv. Mapy budoucnosti II. 
https://www.liberec.cz/cz/obcan/aktuality/zpravy-z-mesta/liberec-zacal-pouzivat-
novy-nastroj-k-mapovani-bezpecnosti.html 

• právě probíhá zaškolování nových 4 asistentů prevence kriminality. Nyní jich má 
Liberec 9. https://www.socialni-zaclenovani.cz/asistenti-prevence-kriminality-delaji-
liberec-bezpecnejsi-mesto-se-chysta-rozsirovat-tym/ 

− další zasedání Výboru pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec se 
uskuteční v úterý 26. ledna 2021 od 15.30 hodin, místo případně forma budou 
upřesněny, pozvánku s časovým předstihem zašle tajemnice výboru. 

 
8. Závěr 

Předseda ukončil zasedání výboru v 16.05 hodin. 
 
 
V Liberci dne 10. 12. 2020 
Zapsala: Pavlína Háková, tajemnice výboru 
Ověřil: Robert Prade v. r., předseda výboru 



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
VÝBOR PRO SOCIÁLNÍ VĚCI A BEZPEČNOST 
 

 
                VÝPIS USNESENÍ 

ze 6. zasedání Výboru pro sociální věci a bezpečnost 
Zastupitelstva města Liberec konaného dne 8. 12. 2020 

 
 
č. usnesení VSVB/6/2020/01 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec souhlasí s doplněným 
programem 6. zasedání výboru. 

      Hlasování: 
 

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

 
č. usnesení VSVB/6/2020/02 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec souhlasí se zápisem z 5. 
zasedání výboru konaného dne 22. 9. 2020.  
Hlasování: 

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

 
 
č. usnesení VSVB/6/2020/03 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schválit  

1. vyjmutí budovy čp. 976/15, ul. Pionýrů, Liberec 6 ze seznamu budov vyřazených z 
privatizačního procesu; 

2. prodej pozemků p. č. 1583/19 o výměře 435 m2, jehož součástí je stavba obč. vyb. 
č. p. 976/15, Liberec VI-Rochlice, ul. Pionýrů, p. č. 1583/210 o výměře 615 m2 
(dle Geometrického plánu č. 2677-249/2020 ze dne 2. 11. 2020), a p. č. 1038/1 o 
výměře 532 m2, vše v k. ú. Rochlice u Liberce, kupující: Potravinová banka 
Libereckého kraje, z. s., IČO: 22714154, se sídlem Pionýrů 976/15, Liberec VI-
Rochlice, 460 06 Liberec, za cenu 6 100 000 Kč splatnou nejpozději do 31. 8. 
2021; 

3. zřízení věcného předkupního práva k převáděným pozemkům ve prospěch 
statutárního města Liberec, IČO: 00262978, nám. Dr. Edvarda Beneše 1, Liberec 1 
– Staré město, pro případ prodeje i jiného způsobu zcizení, bezúplatně, na dobu 
určitou, a to 10 let od převodu vlastnictví. 

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

 

 



 
č. usnesení VSVB/6/2020/04 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schválit  

1. poskytnutí dotace ve výši 1 000 000 Kč pro Potravinovou banku Libereckého 
kraje, z. s., IČ 22714154, se sídlem Pionýrů 976, 460 06 Liberec 6, na 
spolufinancování projektu „Rekonstrukce Potravinové banky Libereckého kraje“, 

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy z rozpočtu statutárního města Liberec s 
Potravinovou bankou Libereckého kraje, z. s., IČ 22714154, se sídlem Pionýrů 
976, 460 06 Liberec 6. 

Hlasování: 
 

PŘÍTOMNO: 8 PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato  
 
 
 
č. usnesení VSVB/6/2020/05 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schválit  

1. poskytnutí dotace organizaci ADVAITA, z. ú., se sídlem Rumunská 14/6, 460 01 
Liberec IV-Perštýn, IČ: 65635591, na spolufinancování programů primární 
prevence rizikového chování na základních a středních školách v Liberci ve výši 
100.000 Kč,  

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města 
Liberec s organizaci ADVAITA, z. ú., se sídlem Rumunská 14/6, 460 01 Liberec 
IV-Perštýn,  IČ: 65635591. 

     Hlasování: 
 

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

 
č. usnesení VSVB/6/2020/06 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec schvaluje plán činnosti 
na I. pololetí roku 2021 takto: 26.1., 23.2., 23.3., 27.4., 25.5. a 22.6. 2021, vždy od 15.30 
hodin, místo a forma budou upřesněny v pozvánce. 
 
Hlasování: 

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

Schválil předseda výboru: Robert Prade, v. r. 
V Liberci 10. 12. 2020 


