
Zápis z 2. zasedání Komise zdravotní a sociální Rady města Liberec 
konaného dne 21. 4. 2015 

 
Přítomni: MUDr. Kateřina Absolonová, Bc. Lenka Bobvošová, Mgr. Zuzana Palečková, Bc. 
Lukáš Poruba, Bc. Martina Teplá, Jana Zobínová, Lukáš Průcha, Ing. Petra Vokasová 
 
Omluveni: MUDr. Peter Hromádka, Barbora Šolková 
Hosté: PhDr. Ivan Langr – náměstek primátora pro školství, kulturu, sociální věci a cestovní 
ruch, Robert Prade – Návrat, o.p.s., Václav Strouhal, DiS. – koordinátor pro záležitosti 
národnostních menšin a cizinců KÚLK 
 
Program jednání: 
 

1. Aktuální informace k systému prostupného (dostupného) bydlení na území města 
Liberec  

2. Různé  
 
 
Zasedání Komise zdravotní a sociální zahájila předsedkyně komise MUDr. Absolonová, která 
přivítala přítomné členy a hosty.  
 
 
K bodu 1 
 
- PhDr. Ivan Langr informoval o koordinační schůzce zástupců města Liberec se zástupci 

organizací poskytujících sociální služby na téma „Prostupné bydlení“, která se uskutečnila 
dne 9. 4. 2015, ze schůzky vzešly 2 základní úkoly a to navrhnout metodiku prostupného 
bydlení - dotvoří pracovní skupina KPSS pro osoby a rodiny ohrožené sociálním 
vyloučením, osoby v krizi a bez přístřeší, cizince a národnostní menšiny a připravit změny 
v pravidlech pro hospodaření s byty SML – zajistí oddělení humanitní, jako vhodné 
objekty pro zřízení městské ubytovny nyní připadají v úvahu 2 objekty – Dvorská ul. – 
rekonstrukce cca 12 mil. Kč nebo Na Žižkově – rekonstrukce cca 40 mil. Kč – nutnost 
financování z dotací EU 

- poté proběhla k danému tématu diskuze a p. Průcha a p. Prade zodpověděli vznesené 
dotazy 

- závěrem MUDr. Absolonová informovala o přípravě zákona o sociálním (dostupném) 
bydlení, jehož předpokládaná účinnost by měla být již od 1. 1. 2017 – podklady členové 
komise obdržely, současně požádala Bc. Porubu o ověření účinnosti tzv. stavební uzávěry 
na ubytovny (platí v Jablonci od února 2015) a informace o „dovážení“ klientů do 
ubytoven z jiných lokalit 

 
 
USNESENÍ  KZS č. 4/2015 
 
Členové komise vzali aktuální informace o systému prostupného bydlení ve městě Liberec 
na vědomí a doporučují pokračovat v realizaci opatření navržených na jednání dne 9. 4. 
2015, tj. zpracování metodiky prostupného bydlení a změna pravidel pro hospodaření s byty 
SML. 
 
 



 
 
 
 
K bodu 2 
 
Na podnět Bc. Poruby informovala MUDr. Absolonová o zvýšeném výskytu krádeží 
dvoustopých motorových vozidel na území města Liberce, zejména na parkovištích 
v blízkosti obchodních domů v ul. Budyšínská a Sousedská. Bc. Poruba doplnil, že Liberec 
patří k nejvíce zatíženým územním odborům v ČR, co se krádeže vozidel týče. (je 3. po Praze 
IV. a Praze III.) Více informací najdete na www.mapakriminality.cz. Bc. Poruba dále 
doporučil informovat o této situaci vedení města, příp. vyvolat jednání vedení města se 
zástupci dotčených obchodních domů. 
 
 
USNESENÍ KZS č. 5/2015 
 
Členové komise doporučují informovat o zvýšeném výskytu krádeží dvoustopých 
motorových vozidel na území města Liberce, zejména na parkovištích v blízkosti 
obchodních domů v ul. Budyšínská a Sousedská vedení města a současně doporučují 
vyvolat jednání vedení města se zástupci dotčených obchodních domů týkající se opatření, 
které by vedly ke zlepšení této situace, např. instalace kamerového systému či přítomnost 
ostrahy. V případě, že nedojde k dohodě, pak zveřejnit tiskovou zprávu s uvedením 
informací o této skutečnosti. 
 
       Zajistí: PhDr. Ivan Langr, Bc. Poruba 
 
Ing. Vokasová navrhla motivovat vedení obchodních domů příkladem dobré praxe, kdy se 
umístěním kamerového systému výrazně snížil tento druh kriminality např. centrální 
parkoviště v ul. Ještědská. 
 
 
 
- pan náměstek informoval o stanovisku MV k otázce, zda zasedání komise může či 

nemůže být veřejné → je to zcela v kompetenci města 
- další zasedání Komise zdravotní a sociální se uskuteční v úterý 19. 5. 2015 od 16.00 

hodin v zasedací místnost č. 110 v I. patře historické budovy radnice na téma 
„analýza sociálních služeb na území města Liberec“ 

- pozvánku s časovým předstihem zašle tajemnice komise 
 
 
 
 
V Liberci 23. 4. 2015 
Zapsala: Pavlína Háková, tajemnice komise 
 
Ověřila: MUDr. Kateřina Absolonová  v.r. – předsedkyně komise 
 
 
 


