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Zápis z jednání  

 

Místo jednání:  SVP Na Výšinách Liberec 
Datum/čas.:         11. 11. 2021 
Přítomni:        Kateřina Jírová, Světluše Jiráňová, Lenka Tešnarová, Hana 

Koubková, Ivana Sulovská, Romana Lakomá, Adéla Sochůrková 
Omluveni:      Ivana Storchová, Jiří Simeth, Světla Baštová, Jan Molnár, Barbora 

Pecháčková, Petr Hampacher,  
 

Program jednání:  

1.    Úvod  
2.    Informace z MML  
3.    Diskuze 
4.    Prohlídka prostor SVP 
 
Ad.1) 
 
Přivítání členů pracovní skupiny. Seznámení s programem jednání.  
 
 
Ad. 2) 

 Informace z MML 
 

 Nové sociální byty v Orlí a Proboštské 
Již došlo k vybrání konkrétních osob a obsazení bytů, nyní bude schvalovat město a 
smlouvy se budou uzavírat od prosince 2021 
 
Další nové sociální byty vzniknou v ulici Na Žižkově a ve Dvorské ulici. Realizace je 
plánována na červen 2023. 
 

 Převedení úvazků organizace Most k naději 
Došlo k nepříjemné situaci, kdy území města Frýdlant bez vědomí města Liberce, 

převedla 0,8 úvazku na Liberec s tím, že nedošlo k žádnému předchozímu jednání. 

Vznikl tak požadavek na financování úvazku městem Liberec, které ale s tímto 

nesouhlasilo. Nakonec došlo k převedení úvazku na ORP Liberec s tím, že město 

nebude spolufinancovat tento úvazek, ale organizace se pokusí zajistit financování od 

ostatních města a obcí v ORP Liberec. 
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 Vznik nového komunitního plánu 

 

MML hledá zpracovatele pro nový komunitní plán, který by měl být na období 2023-

2027. Zatím probíhají jednání. 

 

 Krajská síť Libereckého kraje na rok 2022 
Přesto, že město jen z malé části podpořilo navýšení úvazků služeb, krajská síť i tak 

narůstá pro rok 2022. S tím se pojí problematika financování…. Síť by neměla narůstat 

a přijímat nové služby. 

https://odbor-socialni.kraj-lbc.cz/getFile/case:show/id:1101550/2021-10-

18%2011:33:46.000000 

 

 Milostivé léto 
 Paní Lakomá nám přiblížila problematiku akce Milostivé léto. 

Koho se týká: 

Jedná se o jednorázovou událost s pevnou dobou platnosti, která byla stanovena na tři 
měsíce. Jak již bylo zmíněno, začátek akce je 28. října 2021 a konec tak vychází na 28. 
leden 2022. Možnost doplacení bez úroků a sankcí se bohužel nevztahuje na všechny 
aktuálně probíhající exekuce a pro využití Milostivého léta jsou nutné následující 
podmínky: 

 Oprávněným (ten komu dlužíte) musí být veřejnoprávní subjekt 
 Exekuce je vedena soudním exekutorem (neplatí na daňové a správní exekuce) 
 Dlužník nesmí být v insolvenci 

Co jsou veřejnoprávní subjekty? 

V případě Milostivého léta se za veřejnoprávní subjekt považuje zejména: 

 Česká republika 
 Územní samosprávný celek 
 Státní příspěvková organizace nebo státní fond 
 Veřejná vysoká škola 

https://odbor-socialni.kraj-lbc.cz/getFile/case:show/id:1101550/2021-10-18%2011:33:46.000000
https://odbor-socialni.kraj-lbc.cz/getFile/case:show/id:1101550/2021-10-18%2011:33:46.000000


 
KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC  

 PRACOVNÍ SKUPINA DĚTI A MLÁDEŽ 
 
 

3 
 

 Státní podnik 
 Zdravotní pojišťovna, Český rozhlas, Česká televize 
 Právnická osoba, v níž má stát většinovou majetkovou účast 

Příkladem veřejnoprávního subjektu jsou např. Dopravní podniky, obce, státní 
nemocnice, zdravotní pojišťovny, ČEZ atd. 

V rámci informací se vyskytl dotaz na sbírku, kterou má pořádat Člověk v tísni, kdy se 

vybírá finanční pomoc pro tyto zadlužené osoby, aby mohli svůj dluh splatit… 

Více informací k této sbírce: 

https://www.clovekvtisni.cz/clovek-v-tisni-otevrel-sbirku-sos-milostive-leto-8190gp 

 
Ad.3) Diskuze, informace ze služeb 
 

SVP – stop stav 
- Pobyty od března 2022 
- V rámci pobytu a nově i pro ambulantní péči – rodičovská skupina 
- Prohlídka prostor, seznámení členů s chodem organizace 

 
 
 
Centrum Kašpar - Pozvánka na akci: 
 

 

https://www.clovekvtisni.cz/clovek-v-tisni-otevrel-sbirku-sos-milostive-leto-8190gp
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Témata společné diskuse byla: 
 

 financování a spolufinancování služeb – zkušenosti z praxe 

 novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí, změny v odměňování pěstounů 

 zvýšení cen energií – dopad na klienty 

 průběhy a závěry kontrol, které proběhly v době covidu a jejich administrativní 
náročnost (Zkušenost Centra Kašpar – velmi náročné, musejí vracen nemalou 
finanční částku, nárokování pokuty za něco, co není proti pravidlům…) 

 

 

 

Termín další pracovní schůzky: 27. ledna 2022 

Místo a čas upřesním dle aktuální epidemiologické situace. 

 

 

Děkuji všem za účast a SVP za poskytnutí prostor a seznámení s chodem organizace 

 

 

 
Zapsala:  Kateřina Jírová 

     
 


