
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
VÝBOR PRO SOCIÁLNÍ VĚCI A BEZPEČNOST 
 

 
 

Zápis z 3. zasedání Výboru pro sociální věci a bezpečnost 
Zastupitelstva města Liberec konaného dne 12. 3. 2019 

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

1. Zahájení a schválení programu 
2. Schválení zápisu z 2. zasedání 
3. Fond zdraví a prevence – informace o počtu podaných žádostí, vysvětlení způsobu 

hodnocení žádostí, stanovení termínu pro zpracování hodnocení, nahlášení střetu 
zájmů 

4. Materiál ZM – poskytnutí individuální dotace neziskové organizaci Centrum LIRA 
5. Materiál ZM – poskytnutí individuální dotace Potravinové bance Libereckého kraje 
6. Různé 
7. 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 10 členů a byl prohlášen za usnášeníschopný. 
Přítomní členové výboru souhlasili s programem. 

 
Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/3/2019/01 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec souhlasí s programem 
3. zasedání. 

      Hlasování: 
 

PŘÍTOMNO: 10 PRO: 10 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato  
 
 
 

 



2. Schválení zápisu z 2. zasedání  
K zápisu z 2. zasedání výboru pro sociální věci a bezpečnost nebyly žádné připomínky.  

 
Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/3/2019/02 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec souhlasí se zápisem z 2. 
zasedání výboru konaného dne 12. 2. 2019. 

      Hlasování: 
 

PŘÍTOMNO: 10 PRO: 10 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato  
 

Příchod: p. Baslová 
 

3. Programový plán činnosti výboru na I. pololetí roku 2019 
Předseda výboru konstatoval, že program jednotlivých zasedání výboru zůstává otevřený a 
bude se průběžně doplňovat dle potřeby. 
• 16. 4. 2019  

− jednání výboru se uskuteční v prostorách příspěvkové organizace Komunitní 
středisko Kontakt Liberec v Palachově ulici nebo v budově radnice za účasti 
ředitele KSK Bc. Dufka – informace o službě Taxík Maxík, příp. info k projektu 
Liebiegova paláce – Centrum aktivního života (veřejné projednání tohoto projektu 
proběhne 4. 4. 2019 od 17.00 hodin přímo v objektu, více info na 
https://www.liberec.cz/cz/radnice/strategie-projekty/projekty-mesta/centrum-
aktivniho-zivota/aktuality/pozverejne-projednani-centrum-aktivniho-zivota-
rekonstrukce-liebiegova-palace.html ) 

− materiál ZM – poskytnutí dotace na protidrogové služby organizaci Advaita 
− materiál ZM – poskytnutí dotace na protidrogové služby organizaci Most k naději 
− materiál ZM – poskytnutí individuální dotace organizaci Hospic sv. Zdislavy 

• 14. 5. 2019 
− materiál ZM – návrh výboru pro sociální věci a bezpečnost na přidělení dotací 

z dílčího Fondu zdraví a prevence Dotačního fondu SML pro rok 2019 (příp. již v 
04/2019) 

• 18. 6. 2019  
− materiál ZM – dotace z rozpočtu SML pro poskytovatele sociálních služeb pro rok 

2019 
 

4. Fond zdraví a prevence 
Tajemnice výboru informovala o počtu podaných žádostí, vysvětlila způsob hodnocení, 
předala členům výboru hesla pro přístup k „nahraným“ žádostem a požádala o sdělení 
střetu zájmů. Veškeré informace obdrželi členové výboru také v mailu dne 7. 3 2019. 
Termín pro zaslání hodnocení (4 tabulek) byl stanoven na 31. 3. 2019 (příp. 7. 4. 2019). 
 
 

5. Materiál ZM – poskytnutí individuální dotace neziskové organizaci Centrum LIRA 
PhDr. Langr vysvětlil, že služby Raná péče a Sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi s poruchou autistického spektra jsou jedinečné služby na území města Liberec a 
jejich finanční podpora v rámci dotačního titulu pro poskytovatele sociálních služeb by 
byla nedostačující. Proto město Liberec financuje tyto služby již od roku 2017 formou 
individuálních dotací. Celkové předpokládané náklady služby Raná péče v LK na rok 



2019 činí 8.387.850 Kč, z toho pro Liberec 2.516.355 Kč a služby SAS pro rodiny s dětmi 
s PAS 7.082.900 Kč, z toho pro Liberec 2.833.160 Kč. 
paní Baslová: upozornila na nesystémovost takového financování, kolik takových služeb 
je, kdo určuje priority, výši dotací, apod., lze toto někde dohledat? 
PhDr. Langr: zákon umožňuje služby financovat v rámci programů či formou 
individuálních dotací, priority si vždy určovalo a schvalovalo zastupitelstvo města po 
projednání v Řídicí pracovní skupině komunitního plánování nebo v již zaniklé Komisi 
zdravotní a sociální, formou individuálních dotací jsou zpravidla financovány organizace: 
Centrum LIRA, Potravinová banka Libereckého kraje, ADVAITA, Most k naději, Hospic 
sv. Zdislavy, Český červený kříž, CZPLK (projekt sociálně právní ochrany dětí), Naděje 
(režim nákupu sociálních služeb), příp. další na základě jednotlivě posouzených žádostí, 
poskytnutí dotací vždy schvaluje zastupitelstvo města 
 
Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/3/2019/03 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schválit poskytnutí individuální dotace pro Centrum LIRA a 
to ve výši 550.000 Kč na úhradu provozních a osobních nákladů spojených 
s poskytováním služby Raná péče a ve výši 450.000 Kč na úhradu provozních a osobních 
nákladů spojených s poskytováním služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. 

      Hlasování: 
 

PŘÍTOMNO: 11 PRO: 10 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 VÝSLEDEK: přijato  
 
 

 
6. Materiál ZM – poskytnutí individuální dotace Potravinové bance Libereckého kraje 

Předseda výboru pan Robert Prade nahlásil střet zájmů. PhDr. Langr vysvětlil, že 
organizace Potravinová banka Liberec není poskytovatelem sociálních služeb a proto ji lze 
financovat pouze formou individuální dotace. Organizace požadovala dotaci ve výši 
350.000 Kč, ale vzhledem k poníženému rozpočtu odboru školství a sociálních věcí je 
navrženo poskytnout dotaci pouze ve výši 300 tis. Kč tak, jako v minulých letech. 
 
Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/3/2019/04 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schválit poskytnutí individuální dotace pro Potravinovou 
banku na úhradu provozních nákladů vzniklých s její činností ve výši 300.000 Kč. 

      Hlasování: 
 

PŘÍTOMNO: 11 PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato  
 
Příchod: Mgr. Bc. Kubáč 

 
7. Různé 
 

- PhDr. Langr seznámil přítomné se záměrem předložit do březnové rady a 
zastupitelstva města materiál o technické novele obecně závazné vyhlášky o regulaci 
hazardu, v současné době je povoleno provozování hazardních her na 7 adresách 



(Budyšínská 1400, Generála Svobody 85/33, 1. Máje 59/5, Nitranská 415/1, 
Rumunská 655/9, České mládeže 456 a Ježkova 955/27). Dle vyhlášky můžou 
provozovatelé požádat zastupitelstvo vždy do konce června o zařazení nových míst pro 
provozování hazardních her. Nově se tedy jedná o adresy 8. března 12/3, Revoluční 
123/17, Moskevská 640/55, Rumunská 192/10, 5. května 175/7 a Blažkova 654/1.  
Provozování hazardních her je zakázáno v okruhu nejméně 150 metrů kolem 
jednotlivých ZŠ a SŠ na území SML, vč. DDM Větrník. Výchozím bodem pro 
vymezení daného okruhu se rozumějí vnější hrany objektů, v nichž jsou poskytovány 
školské služby.  
Kritériem pro zařazení místa do přílohy je vyhodnocení toho, zda s ohledem na místní 
podmínky a s ohledem na konkrétní situaci v daném místě nezhorší zařazení tohoto 
místa mezi místa pro provozování hazardních her stav místních záležitostí veřejného 
pořádku. 
PhDr. Langr požádal v souladu s usnesením ZM o vyjádření Městskou policii Liberec, 
organizaci Advaitu a ŘPS (dříve se vyjadřovala i Komise zdravotní a sociální, která 
ale nyní již neexistuje). MP Liberec nemá proti výše uvedeným adresám připomínky, 
provoz doporučuje, organizace Advaita nedoporučuje a z ŘPS nedoporučuje 9 členů a 
1 člen se zdržel hlasování.  
V materiálu bude tedy doporučeno radě a následně zastupitelstvu města neschválit 
provozování hazardních her na všech 6 výše uvedených adresách. 
Materiál členové výboru obdrží mailem a následně budou vyzváni, aby metodou per 
rollam sdělili, zda souhlasí/nesouhlasí s předloženým materiálem. 

 
Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/3/2019/05 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec souhlasí s hlasováním o 
materiálu o technické novele obecně závazné vyhlášky o regulaci hazardu metodou per 
rollam. 

      Hlasování: 
 

PŘÍTOMNO: 12 PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato  
 

− Bc. Zavoral: počítá se s průběžnou kontrolou projektů/akcí podpořených z Fondu 
zdraví a prevence, např. přímo na místě?; PhDr. Langr: zatím se o tom neuvažuje, je 
velký rozdíl zkontrolovat akci jednorázovou anebo projekt celoroční; Mgr. Šolková: 
metodika, kontrola dodržování identifikátorů; k tématu proběhla diskuze 

− další zasedání Výboru pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec se 
uskuteční v úterý 16. dubna 2019 od 15.30 hodin v zasedací místnosti č. 202 ve II. 
patře historické budovy radnice nebo v prostorách příspěvkové organizace 
Komunitní středisko Kontakt Liberec v Palachově ulici  – bude upřesněno 
v pozvánce, pozvánku s časovým předstihem zašle tajemnice výboru 

 
8. Závěr 

Předseda ukončil zasedání výboru v 16.45 hodin. 
 

V Liberci dne 14. 3. 2019 
Zapsala: Pavlína Háková, tajemnice výboru 
Ověřil: Robert Prade v.r., předseda výboru 

 


