
Zápis ze 7. zasedání Komise zdravotní a sociální Rady města Liberec 
konaného dne 20. 9. 2016 

 
Přítomni: MUDr. Kateřina Absolonová, Mgr. Zuzana Palečková, Jana Zobínová, Bc. Martina 
Teplá, Lukáš Průcha, Bc. Lenka Bobvošová, Mgr. Zora Machartová, Bc. Lukáš Poruba 
Omluveni: Ing. Petra Vokasová, PhDr. Ivan Langr – náměstek primátora pro školství, 
kulturu, sociální věci a cestovní ruch 
Hosté: Ing. Havrdová – oblastní ředitelka Naděje, Mgr. Pavel Matějka – vedoucí střediska 
Naděje Valdštejnská, Bc. František Sehoř – ředitel Oblastní charity Liberec, Olga Merglová – 
předsedkyně Potravinové banky Liberec, Karel Studený – ředitel Úřadu OS Českého 
červeného kříže 
 
Program jednání: 
 

1. Potravinová a nábytková pomoc, charitní šatník – Oblastní charita Liberec, 
Potravinová banka, Naděje a Český červený kříž 

2. Různé 
 
Zasedání Komise zdravotní a sociální zahájila předsedkyně komise MUDr. Absolonová, která 
přivítala přítomné členy komise a hosty. Poté předala slovo hostům a požádala je o 
představení činnosti jejich organizací. 
 
K bodu 1 
 
1.1 Potravinová banka Liberec 
p. Merglová: 

- Potravinová banka v Liberci vznikla v roce 2012, od té doby se její činnost rozšiřuje 
- v roce 2015 přijala 58 tun potravin (v hodnotě cca 4 mil. Kč), hlavními dodavateli 

(dárci) jsou potravinové řetězce např. Globus, Ahold, Kaufland, Tesco, Makro 
- odběrateli pak jsou poskytovatelé sociálních služeb v celém Libereckém kraji, ale i 

např. odbor sociální péče Magistrátu města Liberec 
- provoz PB stál 490 tis. Kč, od roku 2016 má 2 zaměstnance + 3 členy vedení, kteří 

pracují jako dobrovolníci bez nároku na odměnu (p. Merglová, p. Prade a Mgr. 
Matějka), v roce 2017 plánuje navýšení počtu zaměstnanců, zejména v souvislosti se 
schválením zákona, který nařizuje prodejnám větším než 400m2, darovat potraviny, 
kterým končí doba trvanlivosti na sociální účely, bude nutné zpracovat metodiku 
skladového systému 

- Ing. Havrdová: nebudou chybět prostory? – ne, právě probíhá rekonstrukce stávajících 
prostor v objektu bývalé pošty v ul. Pionýrů v Liberci 
• p. Merglová upozornila na velmi vysoké náklady na energie, zejména teplo (80 tis. 

Kč), současně je problémem, že náklady „nelze započítat“ do toho roku, kdy 
vznikly, Ing. Havrdová: je možné zažádat o vyúčtování k 31. 12. – nelze, jedná se 
o majetek města 

• MUDr. Absolonová bude iniciovat jednání u náměstka PhDr. Langra o případných 
možnostech řešení této situace 

- národní potravinová sbírka se v roce 2016 bude konat 12. listopadu 
- ESF – výzva na potravinovou pomoc – PB nežádala x rozpor se základním principem 

PB a to boj proti plýtvání potravinami, schraňování takových potravin a následné 
dělení se o ně s těmi, kteří mají hlad a obnovování solidarity mezi lidmi, Naděje i 
Charita zapojena 



 
1.2 Charitní šatník/ošacovací středisko  
 
Ing. Havrdová (Naděje z.s.): 

- v Liberci v rámci fungování Naděje jsou pro charitní šatník malé prostory, mají pouze 
základní ošacení – často chybí pouze některý druh oblečení – spodní prádlo, ponožky, 
boty, své klienty posílají do Charitního šatníku, který provozuje Oblastní charita 
Liberec v Švermově ul. 

 
Bc. Sehoř (Oblastní charita Liberec): 

- ošacení vydávají zdarma na poukázku, kterou vystaví MML nebo poskytovatelé 
sociálních služeb, mají navázanou velmi dobrou spolupráci s firmou DIMATEX, která 
má sídlo v nedaleké Stráži nad Nisou (fa na výrobu hadrů a čistících textilií) – více na  
http://www.recyklace-textilu.cz/ 
 

p. Studený (Český červený kříž): 
- ČČK je nestátní nezisková organizace, jejíž postavení je vymezeno zákonem č. 

126/1992 Sb. O ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém 
červeném kříži, v roce 1993 se ČČK rozdělil na oblastní spolky se samostatnou právní 
a ekonomickou subjektivitou, není sociální službou – problematické získávání dotací 

- roční provoz spolku stojí 300 tis. Kč ? - nejsou to jen peníze za nájem v Palachově ul. 
– ošacovací a školicí středisko, humanitární pomoc, dárcovství krve 

- ošacovací středisko omezilo svůj provoz na dopolední provoz, bezplatně poskytuje 
oděvy pouze k humanitárním účelům nebo na poukázky, ošacení prodává za 
symbolickou cenu, problémem je, že lidé nosí věci roztrhané, špinavé, staré – 2/3 
oděvů jsou nepoužitelné 

- ČČK má sídlo v budově ve vlastnictví soukromé osoby – vysoké náklady na nájem, již 
léta „hledá“ nové levnější NP, několikrát žádal i SML 

- Bc. Teplá: ČČK by mohl mít sídlo v Liebiegově paláci po jeho rekonstrukci 
- P. Studený: komerční nájemné neuplatí  
- Mgr. Machartová: SML může poskytnout zvýhodněné nájemné, doporučuje při 

hledání nových prostor oslovit TUL 
- Bc. Bobvošová: dotace lze získat i z jiných zdrojů, než které mají sociální služby, např. 

ÚP 
 
Všem přítomným hostům bylo nabídnuto zveřejnění článku o poskytovaných službách 
v říjnovém Zpravodaji, termín uzávěrky je stanoven na čtvrtek 29. 9. 2016. Článek sepíše p. 
Merglová, p. Chmelíka požádá o rezervaci stránky Mgr. Machartová. 
 
1.3 Nábytková banka 
 
Posledním tématem zasedání pak byla banka nábytková. MUDr. Absolonová informovala o 
projektu RE-NAB, který spustilo v dubnu 2016 statutární město Brno a o provozu nábytkové 
banky v německé Žitavě. 
p. Merglová: 

- v přízemí potravinové banky v ul. Pionýrů jsou prostory, které jsou využívány jako 
nábytková banka, ale jen v omezeném množství, proto moc nepropagují, princip je 
jednoduchý – kdo chce nábytek darovat, musí ho i přivést, ten kdo naopak nábytek 
chce, musí si zajistit odvoz 



• při rozšíření provozu a větší propagaci hrozí, že lidé budou vozit nepoužitelný 
nebo rozbitý nábytek, jehož případná likvidace je zpoplatněna, Mgr. Matějka 
navrhl v případě rozšíření zajistit vhodnější prostory, příp. bezplatný odvoz a 
příjem nepotřebného nábytku ve sběrném dvoře  

• MUDr. Absolonová bude stran této skutečnosti jednat s náměstkem PhDr. 
Langrem 

 
- Mgr. Palečková popsala fungování projektů RE-USE – Druhý život, RE-NAB a 

RETRO-USE v Brně 
- p. Bobvošová informovala o německém modelu, kde existuje celý obchodní dům, 

zaměřený na tyto druhy pomoci 
 
 
K bodu 2 
� MUDr. Absolonová informovala o novém webu města Liberec 

www.liberecprotismejdum.cz, kde si mohou zejména senioři najít ucelené informace 
k problematice nepoctivých obchodů, tzv. šmejdů 

 
� další zasedání Komise zdravotní a sociální se uskuteční v úterý 18. 10. 2016 od 16.00 

hodin v zasedací místnosti č. 110 v I. patře historické budovy radnice na téma 
„M ěstská policie Liberec“ 

 
� pozvánku s časovým předstihem zašle tajemnice komise 
 
 
 
V Liberci 22. 9. 2016 
Zapsala: Pavlína Háková, tajemnice komise 
Ověřila: MUDr. Kateřina Absolonová  v.r. – předsedkyně komise 


