
Zápis z 3. zasedání Komise zdravotní a sociální Rady města Liberec 
konaného dne 15. 3. 2016 

 
Přítomni: MUDr. Kateřina Absolonová, Mgr. Zuzana Palečková, Bc. Lukáš Poruba, Jana 
Zobínová, Ing. Petra Vokasová, Mgr. Zora Machartová 
Omluveni: Bc. Martina Teplá, Bc. Lenka Bobvošová, Lukáš Průcha 
Hosté: PhDr. Ivan Langr – náměstek primátora pro školství, kulturu, sociální věci a cestovní 
ruch, p. Eva Sanetrníková – terénní sociální pracovnice Člověk v tísni, o.p.s. 
 
Program jednání: 
 

1. Aktuální informace o fungování systému prostupného bydlení 
2. Systém a podmínky místní kategorizace ubytoven – Sociálně zodpovědná ubytovna 
3. Novinky v problematice šmejdů – web 
4. Různé 

 
Zasedání Komise zdravotní a sociální zahájila předsedkyně komise MUDr. Absolonová, která 
přivítala přítomné členy komise a hosty.  
 
K bodu 1 
PhDr. Ivan Langr podal aktuální informace o fungování systému prostupného bydlení: 

- k 10. 2. 2016 je do systému zapojeno 5 klientů, z toho 2 klienti v 1. stupni a 3 klientky 
v 2. stupni, jedné klientce 2. stupně byl již přidělen městský byt (k 1. 2. 2016, 
spolupracuje s o.p.s. Člověk v tísni), další klientce bude přidělen byt k 1. 4. 2016 
(spolupracuje s Oblastní charitou) a třetí klientka na přidělení bytu čeká 

- o zařazení do systému PB rozhoduje pracovní skupina pro postupné bydlení 
- prostupné bydlení zahrnuje tři na sebe navazující stupně bydlení, klient může být 

zařazen do kteréhokoli stupně a to dle jeho schopností a dle posouzení pracovní 
skupiny 

- klienti, kteří jsou zařazení v 1. stupni PB bydlí v noclehárnách, azylových domech či 
ubytovnách, klientům 2. stupně PB je přidělen městský byt na 6 měsíců, maximálně 
však na 24 měsíců, klientům 3. stupně PB je pak byt přidělen již standardně dle 
Pravidel pro přidělování městských bytů 

- spolupracující organizace: Naděje, Návrat, Oblastní charita, Člověk v tísni, 
Romodrom, Most k naději, D.R.A.K. 

 
Paní Sanetrníková uvedla, že Pravidla pro přidělování městských bytů jsou v současné době 
obecně „přiznivější“ a že se některým klientům jejich organizace daří získat byt, i když nejsou 
zařazeni v systému PB. Mgr. Machartová (z pozice předsedkyně humanitní komise) – ano, 
pravidla jsou mírnější – trestní rejstřík nemusí být čistý, dluhy lze řešit formou splátkových 
kalendářů, apod. - humanitní komise každý případ posuzuje jednotlivě, v tomto roce se SML 
„uvolní“ 54 startovacích bytů po nájemnících, kterým skončí platnost smlouvy → naději 
získat městský byt dostanou další mladé rodiny s dětmi 
 
 
K bodu 2 
 
Materiál k systému a podmínkám místní kategorizace ubytoven obdrželi členové komise 
předem prostřednictvím e-mailu. 
 



PhDr. Ivan Langr vysvětlil smysl a cíle zavedení kategorizace ubytoven. Hlavním cílem je 
zejména posílení kapacit ubytování v rámci 1. stupně prostupného bydlení. Do procesu místní 
kategorizace se může zapojit jakákoli ubytovna na území SML. Pro udělení kategorizace SZU 
(Sociálně zodpovědná ubytovna) musí splňovat povinné podmínky, výběrové podmínky pak 
plní na základě individuálního posouzení po dohodě s odborem školství a sociálních věcí. 
V současné době SML jedná se 2 adepty a to ubytovnou Verea v Chrastavské ulici a 
ubytovnou Na Svahu (bývalé učiliště).  
Paní Sanetrníková: paní správcová z ubytovny Verea poskytuje ubytovaným se zdravotním 
postižením jakousi pomoc za úplatu (z příspěvku na péči), vhodnější by určitě bylo, kdyby 
tyto služby poskytovala organizace s registrovanou sociální službou, určitě se jedná o rizikový 
faktor, není to nezákonné, ale ne zcela správné 
Mgr. Machartová: SML by tento fakt nemělo přehlížet 
Bc. Poruba: jaká je motivace pro ubytovny – klienti, kteří jsou již v intenzivní péči sociálních 
služeb, a předpokládá se tak u nich postupné budování žádoucích kompetencí, do budoucna i 
možnost finanční podpory ze strany SML 
 
PhDr. Ivan Langr dále informoval o záměru SML zřídit azylový dům pro ženy, příp. byty pro 
rodiny s dětmi v objektu bývalé MŠ Věkova. 
Mgr. Machartová: za účelem zřízení podobných zařízení kontaktovat Technickou univerzitu 
Liberec, která vlastní v Liberci několik vhodných objektů, dále upozornila, že TUL bude 
zřejmě prodávat objekt v Sokolské ulici – riziko koupě za účelem zřízení ubytovny 
 
K bodu 3 
PhDr. Ivan Langr informoval o záměru vzniku tzv. „antišmejdího“ webu 
(liberecprotismejdum.cz), který bude provázán s webovými stránkami SML. Web by měl mít 
preventivní funkci a měl by obsahovat rady těm seniorům, kteří už „naletěli“, p říklady 
„špatné“ praxe, apod. Web není určen prioritně pro samotné seniory, ale i pro jejich rodiny či 
známé. Na web bude mít samozřejmě přístup i MP. 
MUDr. Absolonová: bude nutná reklama – Zpravodaj, reklamy v MHD, čekárny lékařů, 
čekárny v nemocnici, lékárny apod. 
 
K bodu 4 
MUDr. Absolonová požádala p. Sanetrníkovou, aby informovala o způsobu vymáhání dluhů u 
DPMLJ: 

- každý jednotlivý dluh řeší jiná advokátní kancelář, zvyšují se tím pak neúměrně 
náklady spojené s vymáháním 

- když má osoba dluh u DPMLJ, musí při zakoupení měsíčního předplatného splatit 
min. 200,- Kč navíc – měsíční jízdné je pak pro sociálně slabé občany drahé, a raději 
zůstanou jezdit „na černo“ 

- dluhy jsou vymáhány i od nezletilých osob, když dosáhnou 18 let, mají již exekuce 
- kdyby DPMLJ zaměstnalo 1 úřednici, která se touto problematikou (platebních 

rozkazů) bude zabývat, bylo by to výhodnější jak pro DPMLJ, tak pro dlužníky 
 
USNESENÍ č. 1/2016 
Členové komise zdravotní a sociální doporučují vedení města zjistit bližší informace 
k problematice vymáhání dluhů DPMLJ, příp. začít na toto téma vést jednání s DPMLJ. 
 
MUDr. Absolonová dále informovala o tématech, které k projednání v komisi navrhl Bc. 
Poruba. Jedná se o: 

- drogová problematika – možno zařadit do programu komise v 06/2016 



- Skate park Liberec a způsob jeho využití a provozu - nyní provozuje společnost SAJ – 
PhDr. Ivan Langr zjistí do příštího zasedání komise aktuální informace 

- delikvence osob po výkonu trestu – nemají práci, nemají, kde bydlet – bude vhodné se 
touto problematikou v dalších měsících zabývat, zařadit na program na II.pololetí 
2016 

 
Mgr. Machartová upozornila na skutečnost, že v Liberci chybí detox pro osoby mladší 18 let 
a současně na velmi nevyhovující prostředí dětské psychiatrie na Králově Háji – sterilní 
prostředí, chybí dílny, vyhovující terapie apod. → MUDr. Absolonová navštíví primářku 
MUDr. Prouzovou a na příštím zasedání komise podá zjištěné informace. 
 
- další zasedání Komise zdravotní a sociální se uskuteční v úterý 19. 4. 2016 od 16.00 

hodin v zasedací místnosti č. 110 v I. patře historické budovy radnice na téma 
„základní síť sociálních služeb města Liberec“ 

- pozvánku s časovým předstihem zašle tajemnice komise 
 
V Liberci 17. 3. 2016 
Zapsala: Pavlína Háková, tajemnice komise 
Ověřila: MUDr. Kateřina Absolonová  v.r. – předsedkyně komise 


