
Zápis z 5. zasedání Komise zdravotní a sociální Rady města Liberec 
konaného dne 15. 9. 2015 

 
Přítomni: MUDr. Kateřina Absolonová, Bc. Lenka Bobvošová, Mgr. Zuzana Palečková, Bc. 
Lukáš Poruba, Bc. Martina Teplá, Jana Zobínová, Lukáš Průcha, Ing. Petra Vokasová 
 
Nepřítomni:  MUDr. Peter Hromádka, Mgr. Radek Jurnečka – liberecký arciděkan 
Omluveni: Bc. Petra Sovová- vedoucí CPIC Liberec, Václav Strouhal, DiS.- koordinátor pro 
záležitosti národnostních menšin a cizinců LK 
 
Hosté: PhDr. Ivan Langr – náměstek primátora pro školství, kulturu, sociální věci a cestovní 
ruch, JUDr. Vladimíra Procházková – vedoucí oddělení humanitního, Mgr. Barbora Šolková – 
zpracovatelka analýzy SVL, Robert Prade – ředitel azylového domu Speramus (Návrat, 
o.p.s.), Mgr. Antonín Ferdan – člen zastupitelstva města, doc. PhDr. David Václavík, PhD. – 
člen zastupitelstva města, Bc. Michael Dufek – ředitel p.o. Komunitní středisko Kontakt 
Liberec, plk. Mgr. Petr Jakubec – vedoucí odboru cizinecké policie KŘPLK 
 
Program jednání: 
 

1. Problematika uprchlíků  
2. Analýza sociálně vyloučených lokalit a ubytoven na území města Liberce - 

zpracovatel Mgr. Barbora Šolková  
3. Rámec pro realizaci obecního plánu sociálního bydlení na území statutárního města 

Liberec  
4. Různé  

 
 
Zasedání Komise zdravotní a sociální zahájila předsedkyně komise MUDr. Absolonová, která 
přivítala přítomné členy komise a hosty. Poté předala slovo náměstkovi primátora PhDr. 
Ivanu Langrovi. 
 
 
K bodu 1 
Pan náměstek PhDr. Langr sdělil, že téma „uprchlíků“ bylo na program jednání komise 
zařazeno operativně vzhledem k aktuální situaci na návrh zastupitelů města (Mgr. Ferdana a 
PhDr. Václavíka). Současně o účast na zasedání komise projevil zájem vedoucí odboru 
cizinecké policie KŘPČR Mgr. Jakubec. Hlavním úkolem společného setkání by mělo být 
zřízení jakési pracovní skupiny pro problematiku uprchlíků a migrantů a koordinace a 
vzájemné předání informací o konání veřejných sbírek na pomoc uprchlíkům na území města 
Liberec.  
 
Mgr. Jakubec informoval o aktuální situaci na území Libereckého kraje: 
- LK není na hlavní migrační trase, patří mezi 3 kraje, kde zatím nebyl zadržen ani jeden 

uprchlík 
- k 15. 9. 2015 bylo zadrženo v rámci celé ČR celkem cca 2.800 uprchlíků 
- v ČR jsou v současné době zřízena 3 zařízení pro zajištění cizinců tzv. detenční zařízení 

s prozatím dostačující kapacitou, jsou to: 
• Bělá pod Bezdězem – míst celkem 700, z toho obsazeno 532 
• Zastávka u Brna – míst celkem 216, z toho obsazeno 161 
• Vyšní Lhoty – míst celkem 452, z toho obsazeno 239 



- cizinci o azyl v ČR příliš nežádají, míří do Německa 
- LK nedávno pouze vypomohl Ústeckému kraji se skupinou cca 19 Afgánců 
- při zjištění nelegálního pobytu na území ČR musí policie provést základní úkony ve lhůtě 

48 hodin, zásadním problémem je nedostatek tlumočníků arabštiny (jsou pouze 4 na celé 
území ČR), po propuštění většinou uprchlíci pokračují do zařízení pro zajištění cizinců 

- policie by uvítala spolupráci se SML,  humanitárními či neziskovými organizacemi na 
území města zejména v oblasti zajištění potravin, jídla, hygienických potřeb a oblečení → 
tajemnice komise zašle Mgr. Jakubcovi seznam kontaktů  T:16. 9. 2015 

 
 
Diskuze a zodpovězení dotazů: 
- p. Šolková – důležitá je psychosociální pomoc 
- PhDr. Václavík – je nutné zřídit koordinační místo a pracovně-informační portál, kde by 

docházelo k výměně potřebných informací x Mgr. Ferdan – nedoporučuje zřídit nový 
web, ale využít webu SML x p. Prade – pro začátek by stačila uzavřená fb skupina 

- Mgr. Jakubec – na zajištění jídla má policie finanční prostředky – doporučeno oslovit 
např. KNL CATERING (tel. 485 312 254, stravovaci@nemlib.cz), MCU KOLOSEUM 
(tel. 607 022 771, 725 059 308, objednavky@universium.cz) nebo Restauraci Centrum na 
Králově Háji (tel. 485 246 912, hozak@sos-gs.cz)  

 
 
Pan náměstek PhDr. Ivan Langr navrhl zřídit pracovní skupinu pro problematiku uprchlíků na 
území statutárního města Liberec, počet navržených členů není konečný a je možné jej ještě 
dle potřeby rozšířit (např. ředitel ČČK Liberec pan Karel Studený, vedoucí CPIC Liberec paní 
Petra Sovová, DiS.) Vedoucím pracovní skupiny navrhl jmenovat ředitele p.o. Komunitní 
středisko Kontakt Liberec Bc. Michaela Dufka, hlavním kontaktním místem pak prostory 
příspěvkové organizace KSK.  
 
 

 
USNESENÍ  KZS č. 8/2015 
 
Členové komise zdravotní a sociální jednomyslně schválili založení pracovní skupiny pro 
problematiku uprchlíků na území statutárního města Liberec ve složení:  
plk. Mgr. Petr Jakubec  
Bc. Michael Dufek – vedoucí PS 
Václav Strouhal, DiS. 
Robert Prade 
Lukáš Průcha 
doc. PhDr. David Václavík, PhD. 
Mgr. Radek Jurnečka 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kontakty na členy pracovní skupiny pro problematiku uprchlíků na území statutárního města 
Liberec:  
 

 
 
Mgr. Jakubec požádal o zaslání oficiálního oznámení o zřízení této pracovní skupiny na 
Krajské ředitelství Policie Libereckého kraje. 
 
K bodu 2 
Úvodem pan náměstek informoval, že na základě zpracované analýzy SVL bude SML žádat o 
neinvestiční dotaci na program Úřadu vlády ČR Podpora terénní práce pro rok 2016 za 
účelem zřízení 2 pracovních pozic – terénní pracovník na poloviční úvazek v sociálně 
vyloučených lokalitách na území města Liberec. Dne 15. 9. 2015 schválila podání žádosti 
rada města, 24. 9. 2015 ji bude schvalovat zastupitelstvo města. Poté Mgr. Šolková popsala 
jednotlivé části a doporučení analýzy SVL (sociálně vyloučené lokality, potenciálně riziková 
místa, ubytovací zařízení, lidé bez přístřeší). 
 
 
 
 

 
plk. Mgr. Petr Jakubec – vedoucí 
odboru cizinecké PČR - LK 
 

 
petr.jakubec@pcr.cz 
974 461 820 
724 217 035 

 
Bc. Michael Dufek – ředitel p.o. 
Komunitní středisko Kontakt Liberec 
 

 
reditel@ksk.liberec.cz 
604 600 044 

 
Václav Strouhal, DiS. – koordinátor 
pro záležitosti národnostních menšin 
a cizinců LK 
 

 
vaclav.strouhal@kraj-lbc.cz 
485 226 516 
725 704 057 
 

 
Robert Prade – ředitel azylového 
domu Speramus (Návrat, o.p.s.) 
 

 
info@opsnavrat.cz 
485 103 141 

 
Člověk v tísni – ředitel liberecké 
pobočky Lukáš Průcha 

 
lukas.prucha@clovekvtisni.cz 
731 690 480 
 

 
doc. PhDr. David Václavík, PhD. – 
člen zastupitelstva města 
 

 
david.vaclavik@seznam.cz 
 

 
Mgr. Radek Jurnečka – liberecký 
arciděkan 
 

 
arcidekanstvi-lbc@seznam.cz 
734 435 436 



K bodu 3 
 
Pan náměstek vysvětlil princip a účel již radou města schváleného Rámce pro realizaci 
obecního plánu sociálního bydlení na území statutárního města Liberec. Informoval o již 
probíhajících jednáních s ÚP, se stavebním úřadem (stavební uzávěra na zřízení nových 
ubytoven) apod. OPSB má být orientován výhradně ku prospěchu jednotlivců či rodin s 
nezletilými dětmi bez bydlení, ohrožených ztrátou bydlení, žijících v nevyhovujících 
podmínkách, s nízkými příjmy, se zdravotním znevýhodněním, sociálně vyloučených a 
ohrožených sociálním vyloučením, seniorů aj. 
 
Diskuze a zodpovězení dotazů: 
- p. Průcha – informace o chystaném vzniku pracovní skupiny pro prostupné bydlení (musí 

schválit humanitní komise) 
- p. Poruba – zvážit možnost SML začít spolupracovat s Agenturou pro sociální 

začleňování x Mgr. Šolková – nutnost přihlásit se do výběrového řízení 
 
K bodu 4 
 
- MUDr. Absolonová informovala o aktivitách SML vůči tzv. „šmejdům“ a akcích 

organizace FOKUS Liberec, zejména o otevření chráněného bydlení v Krásné Studánce 
dne 22. 9. 2015 – informační letáčky zašle tajemnice komise 
• další zasedání Komise zdravotní a sociální se uskuteční v úterý 20. 10. 2015 od 16.00 

hodin v zasedací místnost č. 110 v I. patře historické budovy radnice na téma 
„národnostní menšiny včetně romské“, příp. opětovně téma uprchlíků (dle 
aktuální potřeby) 

- pozvánku s časovým předstihem zašle tajemnice komise 
 
 
 
 
V Liberci 17. 9. 2015 
Zapsala: Pavlína Háková, tajemnice komise 
 
Ověřila: MUDr. Kateřina Absolonová  v.r. – předsedkyně komise 
 
 
 


