
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
VÝBOR PRO SOCIÁLNÍ VĚCI A BEZPEČNOST 
 

 
 

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální věci a bezpečnost 
Zastupitelstva města Liberec konaného dne 23. 6. 2020 

 
Přítomni: Robert Prade, Bc. Anna Provazníková, Mgr. Lucie Židková, MBA, Petra Alžběta 
Baslová, Jiří Janeček, Jaroslav Šrajer, Petra Břeňová,  Bc. Jiří Zavoral, Lenka Procházková 
Omluveni: Bc. Martina Teplá, MUDr. Kateřina Absolonová, Mgr. Ivo Brát, Mgr. Pavel 
Kalous – vedoucí odboru školství a sociálních věcí, Mgr. Ladislav Krajčík – ředitel MP 
Liberec, Mgr. Martin Chochola – Agentura pro sociální začleňování, Bc. Lukáš Poruba – 
manažer prevence kriminality MP Liberec, Bc. Lukáš Ron – Agentura pro sociální 
začleňování, Mgr. Barbora Šolková – odbornice na sociální vyloučení 
Neomluveni:  Jana Kašparová 
Hosté: PhDr. Mgr. Ivan Langr – náměstek primátora 
 
Program jednání uvedený v pozvánce: 
1. Zahájení a schválení programu 
2. Schválení zápisu z 3. zasedání výboru 
3. Časový plán činnosti výboru na II. pololetí roku 2020 
4. Materiál ZM – Poskytnutí dotace na protidrogové služby a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace pro organizaci ADVAITA, z. ú. 
5. Materiál ZM - Poskytnutí dotace pro neziskovou organizaci Most k naději, z. s., na 

protidrogové služby na rok 2020  
6. Materiál ZM - Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám příspěvkových 

organizací sociálního a zdravotního zaměření 
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.  

 
Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/4/2020/01 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec souhlasí s programem 
4. zasedání výboru. 

      Hlasování: 
 

PŘÍTOMNO: 9 PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 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/4/2020/02 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec souhlasí se zápisem z 3. 
zasedání výboru konaného dne 26. 5. 2020.  

      Hlasování: 
 

PŘÍTOMNO: 9 PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 VÝSLEDEK: přijato  
 
 
3. Časový plán činnosti výboru na II. pololetí roku 2020 
 

Předseda výboru navrhl termíny pro zasedání Výboru pro sociální věci a bezpečnost 
Zastupitelstva města Liberec na II. pololetí roku 2020 takto: 1. 9., 22. 9., 20. 10., 24. 11., a 
8. 12., začátek zasedání vždy od 15.30 hodin, zasedací místnost č. 202 ve II. patře 
historické budovy radnice. Jedná se vždy o úterý před zasedáním zastupitelstva města. 
 
Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/4/2020/03 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec schvaluje plán činnosti 
na II. pololetí roku 2020 takto: 1. 9., 22. 9., 20. 10., 24. 11., a 8. 12. 
Hlasování: 
 
PŘÍTOMNO: 9 PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 VÝSLEDEK: přijato  

 
 
 
4. Materiál ZM – Poskytnutí dotace na protidrogové služby a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace pro organizaci ADVAITA, z. ú. 
 
Na základě žádosti ředitelky neziskové organizace ADVAITA, z. ú., předkládá odbor 
školství a sociálních věcí Radě a následně Zastupitelstvu města Liberec návrh na schválení 
dotace ve výši 528.231 Kč na zajištění financování protidrogových sociálních služeb 
Ambulantní poradenství, Doléčovací program a Terapeutická komunita. 
 
Předseda výboru pan Robert Prade nahlásil střet zájmů. Současně informoval o 
připomínce omluvené MUDr. Absolonové, že v názvu materiálu chybí konkrétní název 
organizace, samotné usnesení je již naformulováno správně s názvem. 
 
PhDr. Mgr. Langr vysvětlil důvod ponížení navrhované částky dotace - s ohledem na 
mimořádná opatření vlády k prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-
19, způsobené koronavirem SARS-CoV-2 a nutné úspoře financí z rozpočtu města s tímto 
spojené, je navrženo poskytnutí dotace ve výši původního klíče z roku 2017, tedy 
příspěvku 11, 50 Kč na obyvatele. Z výpočtu dotace vyplývá, že výše dotace pro rok 2020 
pro organizaci ADVAITA, z. ú., činí 528.231 Kč. V loňském roce činila výše dotace 
862.965 Kč, částka je tak pro letošní rok snížena o 334.734 Kč. SML vystaví organizacím 



potvrzení s uvedením důvodu snížení letošní dotace. Chybějící část by mělo dofinancovat 
MPSV prostřednictvím LK - alokace 52 mil. pro všechny poskytovatele sociálních služeb. 
 
Diskuze: 
p. Baslová: s ponížením částky nesouhlasí, protidrogové služby jsou důležité, obzvlášť 
v současné době, kdy bude docházet vlivem pandemie k propouštění, lidé budou 
zadlužení, může docházet ke zvýšení trestné činnosti, výše dotace by měla zůstat stejná 
jako v loňském roce, v této oblasti se šetřit nemá 
PhDr. Mgr. Langr: s ponížením dotací také nesouhlasí, ale bohužel finanční prostředky 
nejsou, v současném rozpočtu SML chybí 400 mil. Kč, on sám je rád, že se podařilo 
zachovat alespoň částku 7 mil. Kč pro poskytovatele sociálních služeb, v příštím roce 
bude v jeho rezortu chybět 24 mil. Kč 
Bc. Zavoral: doporučuje materiál schválit s podmínkou dalšího nesnižování příspěvku 
v dalších letech 
p. Břeňová: finance chybí všude, rozpočet se krátí bohužel i městským PO 
p. Prade: v případě, že dofinancování dopadne, organizace v tomto roce své služby 
omezovat nebude 
p. Procházková: výsledky dofinancování zaslat členům výboru 
 
 
Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/4/2020/04 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schválit  

1. poskytnutí dotace ve výši 528.231 Kč pro neziskovou organizaci ADVAITA, z. ú., 
IČ 65635591, se sídlem Rumunská 14/6, Liberec, na úhradu nákladů na 
poskytování protidrogových sociálních služeb, 

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města 
Liberec s organizací ADVAITA, z. ú. 

     Hlasování: 
 
PŘÍTOMNO: 9 PRO: 7 PROTI: 1 ZDRŽEL SE: 1 VÝSLEDEK: přijato  

 
5. Materiál ZM  - Poskytnutí dotace pro neziskovou organizaci Most k naději, z. s., na 

protidrogové služby na rok 2020  
 
Na základě žádosti neziskové organizace Most k naději, z. s., předkládá odbor školství a 
sociálních věcí Radě a následně Zastupitelstvu města Liberec návrh na schválení dotace ve 
výši 576.252 Kč na zajištění financování protidrogových sociálních služeb Kontaktního 
centra a Terénních programů na území města Liberec. 
 
Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/4/2020/05 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schválit  

1. poskytnutí dotace ve výši 576.252 Kč pro neziskovou organizaci Most k naději, z. 
s., IČ 63125137, se sídlem Petra Jilemnického 1929/9, 434 01 Most, na úhradu 
nákladů na poskytování protidrogových sociálních služeb, 



2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města 
Liberec s organizací Most k naději, z. s. 

Hlasování: 
 

PŘÍTOMNO: 9 PRO: 7 PROTI: 1 ZDRŽEL SE: 1 VÝSLEDEK: přijato  
 
 
6. Materiál ZM - Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám 

příspěvkových organizací sociálního a zdravotního zaměření 
 

Majetkové přílohy ke zřizovacím listinám aktualizují seznam majetku svěřeného 
příspěvkovým organizacím sociálního a zdravotního zaměření zřizovaným statutárním 
městem Liberec a jsou nedílnou součástí zřizovacích listin. Rozsah majetku je shodný s 
údaji, které příspěvkové organizace potvrdily v dokladových inventarizacích k datu 31. 12. 
2019. 
 
Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/4/2020/06 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schválit  
úplné aktualizované znění majetkových příloh ke zřizovacím listinám příspěvkových 
organizací sociálního a zdravotního zaměření, dle příloh č. 1 a 2: 
1) Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvková organizace, 
2) Komunitní středisko KONTAKT Liberec, příspěvková organizace. 
Hlasování: 

 
PŘÍTOMNO: 9 PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2 VÝSLEDEK: přijato  

 
 
7. Různé 

− PhDr. Mgr. Ivan Langr informoval o v současné době podaných projektech: Asistenti 
prevence kriminality 2 a Centrum bydlení Liberec  

− další zasedání Výboru pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec se 
uskuteční v úterý 1. září 2020 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 16.00 hodin. 
 
 
V Liberci dne 25. 6. 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 4. zasedání Výboru pro sociální věci a bezpečnost 
Zastupitelstva města Liberec konaného dne 23. 6. 2020 

 
 
č. usnesení VSVB/4/2020/01 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec souhlasí s programem 
4. zasedání výboru. 

      Hlasování: 
 

PŘÍTOMNO: 9 PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 VÝSLEDEK: přijato  
 
 
č. usnesení VSVB/4/2020/02 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec souhlasí se zápisem z 3. 
zasedání výboru konaného dne 26. 5. 2020.  

      Hlasování: 
 

PŘÍTOMNO: 9 PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 VÝSLEDEK: přijato  
 

 
č. usnesení VSVB/4/2020/03 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec schvaluje plán činnosti 
na II. pololetí roku 2020 takto: 1. 9., 22. 9., 20. 10., 24. 11., a 8. 12. 
Hlasování: 
 
PŘÍTOMNO: 9 PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 VÝSLEDEK: přijato  
 
 
č. usnesení VSVB/4/2020/04 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schválit  

1. poskytnutí dotace ve výši 528.231 Kč pro neziskovou organizaci ADVAITA, z. ú., 
IČ 65635591, se sídlem Rumunská 14/6, Liberec, na úhradu nákladů na 
poskytování protidrogových sociálních služeb, 

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města 
Liberec s organizací ADVAITA, z. ú. 

     Hlasování: 
 
PŘÍTOMNO: 9 PRO: 7 PROTI: 1 ZDRŽEL SE: 1 VÝSLEDEK: přijato  
 
 

 



 
č. usnesení VSVB/4/2020/05 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schválit  

1. poskytnutí dotace ve výši 576.252 Kč pro neziskovou organizaci Most k naději, z. 
s., IČ 63125137, se sídlem Petra Jilemnického 1929/9, 434 01 Most, na úhradu 
nákladů na poskytování protidrogových sociálních služeb, 

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města 
Liberec s organizací Most k naději, z. s. 

Hlasování: 
 

PŘÍTOMNO: 9 PRO: 7 PROTI: 1 ZDRŽEL SE: 1 VÝSLEDEK: přijato  
 
 
 
č. usnesení VSVB/4/2020/06 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schválit  
úplné aktualizované znění majetkových příloh ke zřizovacím listinám příspěvkových 
organizací sociálního a zdravotního zaměření, dle příloh č. 1 a 2: 
1) Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvková organizace, 
2) Komunitní středisko KONTAKT Liberec, příspěvková organizace. 
Hlasování: 

 
PŘÍTOMNO: 9 PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2 VÝSLEDEK: přijato  
 
 
 

Schválil předseda výboru: Robert Prade, v. r. 
V Liberci 25. 6. 2020 


