
Zápis z 1. zasedání Komise zdravotní a sociální Rady města Liberec 
konaného dne 19. 1. 2016 

 
Přítomni: MUDr. Kateřina Absolonová, Mgr. Zuzana Palečková, Bc. Lukáš Poruba, Bc. 
Martina Teplá, Jana Zobínová, Lukáš Průcha, Bc. Lenka Bobvošová 
Omluveni: Ing. Petra Vokasová, Mgr. Zora Machartová 
Hosté: PhDr. Ivan Langr – náměstek primátora pro školství, kulturu, sociální věci a cestovní 
ruch, Mgr. Ladislav Krajčík – ředitel MP Liberec, Bc. Daniela Bušková – vedoucí odboru 
prevence kriminality a tisková mluvčí MP Liberec 
 
Program jednání: 
 

1. Městský kamerový systém, prevence kriminality v návaznosti na Plán prevence 
kriminality města Liberec pro období 2016 – 2018 

2. Různé 
 

Zasedání Komise zdravotní a sociální se konalo v prostorách Městské policie Liberec. 
Zasedání zahájila předsedkyně komise MUDr. Absolonová, která přivítala přítomné členy 
komise a hosty.  
 
K bodu 1 
 
Plán prevence kriminality města Liberec pro období 2016 -2018 
Bc. Poruba: konečnou podobu plánu prevence kriminality schválila již rada města a dne 28. 1. 
2016 ji bude schvalovat zastupitelstvo 
MUDr. Absolonová: 
- upřesnění výše dotace, u KS Kontakt neuvedeni terénní pracovníci, D.R.A.K. – chybí 

SAS (doplněn), Advaita – chybí terapeutická komunita, SWOT analýza – vysvětlení 
pojmu bezpečných zón města (kamerový systém v turisticky zajímavých místech) 

- v Liberci je nejmenší počet městských strážníků na počet obyvatel města – dle grafu 
z roku 2014 má Liberec 1312 obyvatel/1strážníka, nejlépe je na tom Ostrava se 460 
obyvateli/1strážníka, v Hradci Králové to je 819 obyvatel/1 strážníka a v Olomouci 843 
obyvatel/1strážníka, průměr činí 840 obyvatel/1strážníka – Mgr. Krajčík poskytl grafické 
srovnání mezi statutárními městy, nyní má Liberec cca 78 strážníků, optimální počet 120, 
na rok 2016 navýšen rozpočet MP – bude možné přijmout 7-8 nových strážníků, 
problémem bude sehnat vhodné adepty, strážníci odcházejí k PČR, AČR – mají tam větší 
perspektivu 

- využila by MP zaměstnance MML, který by se věnoval pouze dotacím?– ano, manažer 
prevence kriminality Bc. Poruba se věnuje „pouze“ dotacím z Ministerstva vnitra – možná 
spolupráce s ASZ, ARR nebo odborem strategického rozvoje a dotací 

- Mgr. Krajčík informoval o tom, že projekt nového kamerového systému je již zpracován 
(spolupráce s LIS), nejedná se pouze o regeneraci kamerového systému, ale o komplexní 
řešení systému 

- MUDr. Absolonová – dotaz na prospěšnost forenzního značení kol a invalidních vozíků / 
několik projektů jiných měst z dotace Prevence kriminality MV/ – Mgr. Krajčík, Bc 
Poruba – neefektivita, „zbytečná“ práce 

- MUDr. Absolonová – projekty bezpečná cesta / též jinde z dotace PK MV/: v Liberci by 
se mohlo jednat např. o cestu u přehrady, kde by měla proběhnout revitalizace: cesta u 
přehrady není osvětlená, při revitalizaci myslet i na toto 



- Doporučení komise: v případě výstavby větších investičních celků by bylo třeba myslet i 
na bezpečnostní prvky (např. chybějící kamery u vchodu do ZOO) 

- Mgr. Krajčík: opět doporučil, aby na MML bylo zřízeno oddělení prevence, aby byl 
zajištěn komplexní přístup, manažer prevence kriminality by měl být zaměstnancem 
MML a ne MP 

- MUDr. Absolonová: doporučení projektu „Domovník“ / jsou zkušenosti z jiných měst, též 
v rámci dotací PK MV/ v souvislosti se zavedením prostupného bydlení 

Pan náměstek PhDr. Ivan Langr podal následně aktuální informace ze sociální oblasti: 
- rada města schválila přidělení bytu 1. klientovi v rámci prostupného bydlení, v pracovní 

skupině jsou vytipovaní další 2 klienti 
- proběhla schůzka s majiteli ubytoven – certifikát sociálně zodpovědná ubytovna (Kotelna, 

Centrum, Chrastavská a Zahradní) 
- se záměrem zapojení se do systému prostupného bydlení byli osloveni i majitelé 

ubytování v soukromém sektoru – prozatím nezájem 
- 20. 1. 2016 proběhne první schůzka s Agenturou pro sociální začleňování 
- SML obdrží dotaci v rámci programu Úřadu vlády ČR Podpora terénní práce pro rok 2016 

– 2 terénní pracovníci na ½ úvazek (p. Bílková, p. Žiga) 
- v 02/2016 proběhne rekapitulace aktivit zúčastněných organizací směrem k tzv. 

„šmejdům“ 
- senioři na přechodech – aktuálně pracuje 7 seniorů na 7 přechodech, je zájem ze strany 

vedení města tuto aktivitu rozšířit 
 
Městský kamerový systém 
Mg. Krajčík: 
- kamerový systém má Liberec zaveden od roku 1998, v současné době má Liberec 30 

kamer, které „sledují“ vždy 2 strážníci na směně, 24hod. provoz, snaha o inteligentní 
kamery – je těžké nadefinovat, co je krizová situace (zvuk, pohyb, čas….) 

- data jsou uloženy na serveru MML, jsou chráněná, uchovávají se 14 – 20 dnů dle velikosti 
dat, záznamy se na vyžádání poskytují pouze PČR, soudu nebo státnímu zastupitelství, pro 
potřeby TV se neposkytují 

- práci operátorů lze kontrolovat  
- Bc. Poruba: kamerový systém odrazuje od trestných činů, současně přispívá k dopadení 

pachatelů 
 
Členové komise si následně prohlédli prostory operačního střediska a mohli vidět práci 
operátorů přímo v reálu. 
 
MUDr. Absolonová se závěrem dotázala na provoz dětského dopravního hřiště – dokončena 
rekonstrukce, nyní zimní provoz, v 04/2016 se předpokládá otevření 
Bc. Bobvošová: je možné využít dětské dopravní hřiště i pro organizace typu D.R.A.K., které 
by využily pro dopravní výchovu svých dětských klientů – za doprovodu pracovníka 
organizace? 
Bc. Bušková: na dopravním hřišti probíhá každý den dopoledne povinná školní dopravní 
výuka pro žáky ZŠ, příp. MŠ, odpoledne lze prostory po domluvě využít i pro jiné organizace, 
rozhodně by hřiště nemělo být dětským koutkem, několikrát během roku se na hřišti konají 
víkendová odpoledne 
 
Bc. Bobvošová : může MP nějak zamezit žebrání – ne, není to trestné, pouze domluva 
 
 



 
 
 
K bodu 2 
 
Bc. Teplá by přivítala informace o práci pracovní skupiny pro uprchlíky – tajemnice komise 
požádá Bc. Dufka, poté rozešle členům komise 
 
- další zasedání Komise zdravotní a sociální se uskuteční v úterý 16. 2. 2016 od 16.00 

hodin v prostorách kamenného hospice v ul. U Sirotčince v Liberci 
- pozvánku s časovým předstihem zašle tajemnice komise 
 
 
V Liberci 26. 1. 2016 
Zapsala: Pavlína Háková, tajemnice komise 
Ověřila: MUDr. Kateřina Absolonová  v.r. – předsedkyně komise 


