
Zápis z 6. zasedání Komise zdravotní a sociální Rady města Liberec 
konaného dne 21. 6. 2016 

 
Přítomni: MUDr. Kateřina Absolonová, Mgr. Zuzana Palečková, Jana Zobínová, Ing. Petra 
Vokasová, Bc. Martina Teplá, Lukáš Průcha 
Omluveni: Bc. Lenka Bobvošová, Mgr. Zora Machartová, Bc. Lukáš Poruba 
Hosté: PhDr. Ivan Langr – náměstek primátora pro školství, kulturu, sociální věci a cestovní 
ruch, Bc. Kateřina Marcinková – koordinátor KPSS regionu Liberec 
 
 
Program jednání: 
 

1. Komunitní plánování sociálních služeb regionu Liberec – aktuální informace – Bc. 
Marcinková 

2. Aktuální informace z jednání s DPMLJ na téma černí pasažéři a sociálně ohrožení 
jedinci – p. Průcha, p. Sanetrníková 

3. Časový plán jednání komise na II. pololetí roku 2016 a jeho schválení, náměty na 
činnost komise 

4. Různé  
 
 
Zasedání Komise zdravotní a sociální zahájila předsedkyně komise MUDr. Absolonová, která 
přivítala přítomné členy komise a hosty. Poté předala slovo Bc. Marcinkové, aby informovala 
o aktuální situaci v KPSS regionu Liberec. 
 
 
K bodu 1 
 
Bc. Marcinková: 
- platnost současného Komunitního plánu sociálních služeb a služeb sociálního charakteru 

v regionu Liberec (KP) končí v roce 2016 
- Řídicí pracovní skupina (ŘPS) doporučuje, aby se platnost současného KP prodloužila a 

aby se při tvorbě nového KP vycházelo ze Strategického plánu sociálního začleňování, 
který zpracovává Agentura pro sociální začleňování a který by měl být hotov v září 2016 

- Strategický plán zpracovává rozvojové záměry z oblastí – sociální služby, vzdělávání, 
volný čas a rodina, bydlení, zaměstnanost, bezpečnost a prevence sociálně patologických 
jevů, při tvorbě nového KP bude nutné dopracovat oblast týkající se osob zdravotně 
znevýhodněných a seniorů 

- nový KP by měl být v souladu s plánovanou novelou zákona o sociálních službách, měl 
by obsahovat strukturu plánování, vymezení kompetencí ŘPS, revizi jednotlivých 
pracovních skupin, měl by být zaměřen nejen na sociální služby, ale i tzv. služby návazné 

- krajská síť sociálních služeb – „otvírá“ se vždy v březnu daného roku na rok další (p. 
Průcha: vůči cílovým skupinám je to velmi neflexibilní, organizace musí při vstupu získat 
vyjádření obce k potřebnosti, současně se obce mají vyjadřovat i ke změně kapacity, 
k výši úvazků, apod., RM bere tyto změny na vědomí, zvýšení administrativy 

- do dotačního titulu pro poskytovatele sociálních služeb se přihlásilo celkem 51 sociálních 
služeb, z toho 4 služby nesplnily základní podmínky pro přiznání dotace, mezi 48 služeb 
bylo rozděleno celkem 4.998.055,- Kč, přidělení dotací schválilo ZM dne 9. 6. 2016 

 
 



- KÚLK předfinancuje sociální služby v období 01-03/2017 – výzvy vyhlásí na podzim 
2016 

- MUDr. Absolonová: nepřehledný web, uvítala by novou podobu zveřejňování informací o 
KP 

- PhDr. Langr: 22. 6. 2016 se koná zasedání ŘPS, kde se bude jednat o novém způsobu 
financování sociálních služeb od roku 2017 

 
K bodu 2 
Paní Sanetrníková a p. Průcha informovali o aktuální situaci v jednáních s DPMLJ týkající se 
vymáhání dluhů za černé jízdy, zejména u sociálně ohrožených jedinců: 
- DPMLJ nechce změnit současný způsob vymáhání, přislíbilo pouze zvýšit kontrolu nad 

způsobem vymáhání 
- p. Sanetrníková uvádí příklad dobré praxe z Plzně, kde se podařilo, že si dluhy vymáhá 

dopravní podnik sám bez pomoci advokátních kanceláří, což je pro klienty výhodnější 
(levnější), doporučuje, aby se SML, jakožto většinový akcionář, v této věci více 
angažovalo 

- p. Sanetrníková dodá náměstkovi PhDr. Langrovi aktuální a podrobné informace o 
systému, který v Plzni funguje, T: do konce VIII/2016, v návaznosti na výsledky budou 
probíhat další jednání v rámci MML a mezi SML a DPMLJ 

 
K bodu 3 
 
MUDr. Absolonová navrhla, aby se zasedání komise konalo jako obvykle každé 3. úterý 
v měsíci od 16.00 hodin. 
 
USNESENÍ KZS č. 3/2016 
 
Členové komise jednomyslně schválili časový plán jednání komise zdravotní a sociální na 
II. pololetí roku 2016 takto: 
 
 
20. 9. 2016 od 16.00 hodin – potravinová a nábytková pomoc, charitní šatník – Potravinová 
banka, Oblastní charita Liberec, Český červený kříž, Naděje - zasedací místnost č. 110 v I. 
patře historické budovy radnice 
 
18. 10. 2016 od 16.00 hodin – Městská policie Liberec – zasedací místnost č. 110 v I. patře 
historické budovy radnice 
 
15. 11. 2016 od 16.00 hodin – integrovaný záchranný systém – zasedací místnost č. 110 v I. 
patře historické budovy radnice 
 
20. 12. 2016 od 16.00 hodin  - rezerva - zasedací místnost č. 110 v I. patře historické budovy 
radnice 
 
 
Předpokládaná doba jednání komise byla stanovena max. na 90 minut. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
K bodu 4 
 
� další zasedání Komise zdravotní a sociální se uskuteční v úterý 20. 9. 2016 od 16.00 

hodin v zasedací místnosti č. 110 v I. patře historické budovy radnice na téma 
„potravinová a nábytková pomoc, charitní šatník“ 

 
� pozvánku s časovým předstihem zašle tajemnice komise 
 
 
 
V Liberci 24. 6. 2016 
Zapsala: Pavlína Háková, tajemnice komise 
Ověřila: MUDr. Kateřina Absolonová  v.r. – předsedkyně komise 


