
Zápis z 6. zasedání Komise zdravotní a sociální Rady města Liberec 
konaného dne 13. 6. 2017 

Přítomni: MUDr. Kateřina Absolonová, Bc. Lukáš Poruba, Mgr. Zora Machartová, Jana 
Zobínová, Bc. Martina Teplá, Lukáš Průcha 
Omluveni: Mgr. Zuzana Palečková, Bc. Lenka Bobvošová, Ing. Petra Vokasová, PhDr. Ivan 
Langr – náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu 
Hosté: Bc. Kateřina Marcinková – koordinátorka komunitního plánování, Bronislava Kotková 
– tajemnice komise humanitní, Jakub Zobín – člen Zastupitelstva města Liberec 

Program jednání:  

1. Prohlídka prostor Vazební věznice Liberec 
2. Časový plán jednání komise na II. pololetí roku 2017 a jeho schválení, náměty na 
činnost komise 

3. Různé  

K bodu 1  

Zasedání Komise zdravotní a sociální se konalo v prostorách Vazební věznice Liberec. Celou 
„exkurzí“ členy komise a přítomné hosty provedla zástupkyně ředitele plk. Mgr. Blanka 
Králová. Členové komise navštívili jak prostory administrativní budovy, tak i prostory vazební 
věznice a prostory výkonu trestu. Formou krátké prezentace představila historii budovy, činnost 
jednotlivých oddělení, zákony týkající se vězeňské služby, statistické údaje, apod. Zodpověděla 
případné dotazy. 
Více informací o VV Liberec naleznete na http://www.vscr.cz/vazebni-veznice-liberec-79/ 

K bodu 2 

MUDr. Absolonová navrhla, aby se zasedání komise konalo jako obvykle každé 3. úterý 
v měsíci od 16.00 hodin. Z důvodu, že se zasedání komise konalo v prostorách Vazební věznice 
Liberec, kde nebyl prostor navržený program odsouhlasit, členové komise program následně  
odsouhlasili per rollam. 
 
USNESENÍ KZS č. 1/2017: 
 
Členové komise schválili časový plán jednání komise zdravotní a sociální na II. pololetí roku 
2017 takto: 
 
19. 9. 2017 od 16.00 hodin -  volnočasové aktivity pro děti z centra města (nízkoprahová 
zařízení pro děti a mládež) 
17. 10. 2017 od 16.00 hodin - nový Komunitní plán na roky 2018 - 2022 (p. Polesný) 
21. 11. 2017 od 16.00 hodin – bezbariérovost v Liberci (problematická místa pro vozíčkáře) za 
účasti náměstka pro technickou správu majetku města p. Kysely, příp. za účasti vedoucího 
odboru správy veřejného majetku Bc. Novotného 
19. 12. 2017 od 16.00 hodin - rezerva 
 
Předpokládaná doba jednání komise byla stanovena max. na 90 minut. 
Změna programu a místa konání je možná, témata k projednání budou upřesněna dle 
aktuální potřeby. 



 
 
K bodu 3 – Různé 

• další zasedání Komise zdravotní a sociální se uskuteční v úterý 19. 9. 2017 od 16.00 hodin 
v I. patře historické budovy radnice v zasedací místnosti č. 110 (místo může být 
upřesněno), pozvánku s časovým předstihem zašle tajemnice komise 

V Liberci 16. 6. 2017  
Zapsala: Pavlína Háková, tajemnice komise  
Ověřila: MUDr. Kateřina Absolonová  v.r.– předsedkyně komise  


