
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
VÝBOR PRO SOCIÁLNÍ VĚCI A BEZPEČNOST 
 

 
 

Zápis z 2. zasedání Výboru pro sociální věci a bezpečnost 
Zastupitelstva města Liberec konaného dne 25. 2. 2020 

 
Přítomni: Robert Prade, Petra Břeňová, Mgr. Ivo Brát, Bc. Anna Provazníková, Mgr. Lucie 
Židková, MBA, Lenka Procházková, Petra Alžběta Baslová, Jiří Janeček, Jaroslav Šrajer, Bc. 
Jiří Zavoral, Jana Kašparová, MUDr. Kateřina Absolonová 
Omluveni: Bc. Martina Teplá, Mgr. Pavel Kalous – vedoucí odboru školství a sociálních 
věcí, Mgr. Barbora Šolková – odbornice na sociální vyloučení, Mgr. Ladislav Krajčík – ředitel 
MP Liberec, Mgr. Martin Chochola – Agentura pro sociální začleňování 
Neomluveni:  - 
Hosté: PhDr. Mgr. Ivan Langr – náměstek primátora, Bc. Lukáš Poruba – manažer prevence 
kriminality MP,  Bc. Lukáš Ron – Agentura pro sociální začleňování 
 
 
Program jednání uvedený v pozvánce: 
1. Zahájení a schválení programu 
2. Schválení zápisu z 1. zasedání výboru 
3. Materiál ZM – Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu SML na podporu financování 

sociálních služeb poskytovaných na území města Liberec a vyhlášení Výzvy k podávání 
žádostí o dotaci na rok 2020 

4. Materiál ZM - Prominutí poplatků z prodlení vzniklých z pohledávky z užívání městského 
bytu 

5. Materiál ZM – Pověření a dotace pro Komunitní práce Liberec, o.p.s., k poskytování 
služeb obecného hospodářského zájmu 

6. Různé 
7. Závěr 
 
1. Zahájení a schválení programu 

Zasedání výboru zahájil předseda výboru pan Robert Prade, který přítomné členy výboru a 
hosty přivítal. Výbor se sešel v počtu 11 členů a byl prohlášen za usnášeníschopný.  

 
Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/2/2020/01 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec souhlasí s programem 
2. zasedání výboru. 

      Hlasování: 
 

PŘÍTOMNO: 11 PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato  
 
 
 

 



2. Schválení zápisu z 1. zasedání  
Bc. Provazníková upozornila na chybně uvedený počet hlasujících u bodu č. 3. Poskytnutí 
návratné finanční výpomoci organizaci Návrat o.p.s. a uzavření veřejnoprávní smlouvy – 
v zápise uvedeno 10, má být 11 – počet bude opraven. 
Další jiné připomínky k zápisu z 1. zasedání výboru pro sociální věci a bezpečnost nebyly 
vzneseny. 
 
Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/2/2020/02 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec souhlasí se zápisem z 1. 
zasedání výboru konaného dne 28. 1. 2020.  

      Hlasování: 
 

PŘÍTOMNO: 11 PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato  
 
Příchod: p. Šrajer 
 
3. Materiál ZM – Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu SML na podporu 

financování sociálních služeb poskytovaných na území města Liberec a vyhlášení 
Výzvy k podávání žádostí o dotaci na rok 2020 
Předmětem materiálu je schválení nových pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu 
statutárního města Liberec na podporu financování sociálních služeb poskytovaných na 
území města Liberec a vyhlášení výzvy k podávání žádostí o dotaci na rok 2020. 
 
PhDr. Mgr. Langr stručně popsal základní změny pravidel, které se týkají hlavně způsobu 
výpočtu výše dotací: 
- rozdělení alokovaných prostředků na 2 položky – hodnotící kritéria a výše úvazků 

pracovníků v přímé péči na službu 
- rozdělení na 2 programy – program A na podporu služeb dle stanovených priorit na 

daný rok (alokace 1 mil. Kč), program B na podporu ostatních sociálních služeb 
(alokace 6 mil. Kč) 

- maximální výše dotace se snižuje na 350.000 Kč 
- zjednodušení formulářů 
Dále uvedl, že navýšením finančních prostředků v tomto dotačním programu se naopak 
sníží výše financí na individuální dotace, rezerva v rozpočtu není. 
p. Baslová: kdo určil zařazení služeb do programu A – jedná se o priority města, můžou se 
každý rok měnit, SML zpracovalo Tematický akční plán pro oblast zaměstnanosti a dluhů, 
může mít vliv na priority – ano, a nyní již má – organizace poskytující dluhové 
poradenství budou bodově zvýhodněny 
 
Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/2/2020/03 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schválit  

1. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Liberec na podporu 
financování sociálních služeb poskytovaných na území města Liberec, 

2. vyhlášení Výzvy k podávání žádostí o dotaci z rozpočtu statutárního města Liberec 
na podporu financování sociálních služeb poskytovaných na území města Liberec 
na rok 2020. 



Hlasování: 
 
PŘÍTOMNO: 12 PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato  

 
 
4. Materiál ZM  - Prominutí poplatk ů z prodlení vzniklých z pohledávky z užívání 

městského bytu 
Neslyšící nájemnice městského bytu si prostřednictvím své zmocněnkyně, vedoucí České 
unie neslyšících, z. ú., v Liberci, požádala o prominutí poplatků z prodlení, které vznikly 
jako příslušenství pohledávky – vyúčtování služeb za městský byt za roky 2003, 2004 a 
2005. Jistina pohledávky byla již zaplacena v roce 2014. Poplatky z prodlení, o jejichž 
prominutí žádá, několikanásobně převyšují jistinu dluhu. Poplatky z prodlení jsou 
vymáhány exekučně.   

 
Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/2/2020/04 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schválit prominutí poplatků z prodlení dlužnice [osobní údaj 
odstraněn], nar. [osobní údaj odstraněn], bytem [osobní údaj odstraněn] [osobní údaj 
odstraněn], ve výši 85 122 Kč, které vznikly jako příslušenství pohledávky ve výši 11 371 
Kč z vyúčtování služeb za roky 2003, 2004 a 2005 za užívání městského bytu na adrese 
[osobní údaj odstraněn], které jsou exekučně vymáhány Mgr. Magdalénou Popkovou, 
soudní exekutorkou se sídlem Truhlářská 515, 460 01 Liberec 2, pod sp. zn. [osobní údaj 
odstraněn]. 
Hlasování: 
 
PŘÍTOMNO: 12 PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato  

 
 

5. Materiál ZM – Pověření a dotace pro Komunitní práce Liberec, o.p.s., 
k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu 

 
Předkládaný materiál řeší pověření Komunitních prací Liberec, o. p. s., k poskytování 
služeb obecného hospodářského zájmu na roky 2020–2024 a poskytnutí dotace z rozpočtu 
statutárního města Liberec Komunitním pracím Liberec, o. p. s., na rok 2020. 
 
Stručné informace k materiálu podal pan Prade, jakožto předseda správní rady organizace: 
- jedná se o pověření SML k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu 

spočívajících ve vytváření a udržování časově omezených pracovních příležitostí pro 
dlouhodobě nezaměstnané uchazeče o zaměstnání, jejichž obsahovou pracovní náplní 
je provádění úklidu a údržby veřejných prostranství a zeleně, veřejných budov a 
komunikací a jiných obdobných obecně prospěšných činností ve prospěch města 
Liberec a městských organizací – veřejně prospěšné práce, v pověření je uveden 
rozsah a podmínky, pověření se vydává od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2024. 

 
Dle informací od PhDr. Mgr. Langra bude na zasedání ZM přítomen ředitel p. Kratochvíl. 

 
 
 



Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/2/2020/05 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schválit 

1. pověření statutárního města Liberec jako pověřovatele k poskytování služeb 
obecného hospodářského zájmu Komunitními pracemi Liberec, o.p.s., se sídlem 
Josefinino údolí 9/9, Liberec V - Kristiánov, PSČ 460 05, IČ 27275558, jako 
pověřeným podnikem, na dobu od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2024, včetně podmínek 
pro poskytnutí vyrovnávací platby, 

2. poskytnutí dotace ve výši 6 708 000 Kč statutárním městem Liberec pro 
Komunitní práce Liberec, o.p.s., se sídlem Josefinino údolí 9/9, Liberec V - 
Kristiánov, PSČ 460 05, IČ 27275558, jako vyrovnávací platby na úhradu 
nezbytně nutných nákladů na poskytování služeb obecného hospodářského zájmu 
na období 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020,  

3. uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním městem Liberec a Komunitními 
pracemi Liberec, o.p.s., se sídlem Josefinino údolí 9/9, Liberec V - Kristiánov, 
PSČ 460 05, IČ 27275558, o poskytnutí dotace ve výši 6 708 000 Kč z rozpočtu 
statutárního města Liberec společnosti Komunitní práce Liberec, o.p.s., jako 
vyrovnávací platby na úhradu nezbytně nutných nákladů na poskytování služeb 
obecného hospodářského zájmu na období 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020. 

     Hlasování: 
 
PŘÍTOMNO: 12 PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato  

 
8. Různé 

− p. Kašparová: dotaz na možnosti SML při zajištění ubytování klientů nejmenované 
ubytovny v době její nařízené desinsekce (30 osob, z toho 10 dětí) 

o PhDr. Mgr. Langr: pokusí se jednat s KHS, pokud se najde vhodné řešení, 
mohlo by se jednat o pilotní projekt, postavení stanu – velké finanční náklady, 
kdo bude financovat? – SML zkusí kontaktovat vedení AČR, příp. zjistí 
možnosti NDC Naděje 

o p. Baslová: měl by řešit majitel (správce) ubytovny 
o p. Prade: využití tzv. aktivních záloh lbc chemiků - dekontaminace 

− další zasedání Výboru pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec se 
uskuteční v úterý 24. března 2020 od 15.30 hodin v zasedací místnosti č. 202 ve II. 
patře historické budovy radnice, pozvánku s časovým předstihem zašle tajemnice 
výboru 

 
10. Závěr 

Předseda ukončil zasedání výboru v 16.10 hodin. 
 
 
 

V Liberci dne 27. 2. 2020 
Zapsala: Pavlína Háková, tajemnice výboru 
Ověřil: Robert Prade v. r., předseda výboru 
 



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
VÝBOR PRO SOCIÁLNÍ VĚCI A BEZPEČNOST 
 

 
                VÝPIS USNESENÍ 

z 2. zasedání Výboru pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva 
města Liberec konaného dne 25. 2. 2020 

 
 
č. usnesení VSVB/2/2020/01 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec souhlasí s programem 
2. zasedání výboru. 

      Hlasování: 
 

PŘÍTOMNO: 11 PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato  
 
 
č. usnesení VSVB/2/2020/02 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec souhlasí se zápisem z 1. 
zasedání výboru konaného dne 28. 1. 2020.  

      Hlasování: 
 

PŘÍTOMNO: 11 PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato  
 

 
č. usnesení VSVB/2/2020/03 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schválit  

1. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Liberec na podporu 
financování sociálních služeb poskytovaných na území města Liberec, 

2. vyhlášení Výzvy k podávání žádostí o dotaci z rozpočtu statutárního města Liberec 
na podporu financování sociálních služeb poskytovaných na území města Liberec 
na rok 2020. 

Hlasování: 
 
PŘÍTOMNO: 12 PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato  
 
 
č. usnesení VSVB/2/2020/04 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schválit prominutí poplatků z prodlení dlužnice [osobní údaj 
odstraněn], nar. [osobní údaj odstraněn], bytem [osobní údaj odstraněn] [osobní údaj 
odstraněn], ve výši 85 122 Kč, které vznikly jako příslušenství pohledávky ve výši 11 371 
Kč z vyúčtování služeb za roky 2003, 2004 a 2005 za užívání městského bytu na adrese 
[osobní údaj odstraněn], které jsou exekučně vymáhány Mgr. Magdalénou Popkovou, 

 



soudní exekutorkou se sídlem Truhlářská 515, 460 01 Liberec 2, pod sp. zn. [osobní údaj 
odstraněn]. 
Hlasování: 
 
PŘÍTOMNO: 12 PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato  
 
 
č. usnesení VSVB/2/2020/05 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schválit 
1. pověření statutárního města Liberec jako pověřovatele k poskytování služeb obecného 

hospodářského zájmu Komunitními pracemi Liberec, o.p.s., se sídlem Josefinino údolí 
9/9, Liberec V - Kristiánov, PSČ 460 05, IČ 27275558, jako pověřeným podnikem, na 
dobu od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2024, včetně podmínek pro poskytnutí vyrovnávací 
platby, 

2. poskytnutí dotace ve výši 6 708 000 Kč statutárním městem Liberec pro Komunitní 
práce Liberec, o.p.s., se sídlem Josefinino údolí 9/9, Liberec V - Kristiánov, PSČ 460 
05, IČ 27275558, jako vyrovnávací platby na úhradu nezbytně nutných nákladů na 
poskytování služeb obecného hospodářského zájmu na období 1. 1. 2020 - 31. 12. 
2020,  

3. uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním městem Liberec a Komunitními 
pracemi Liberec, o.p.s., se sídlem Josefinino údolí 9/9, Liberec V - Kristiánov, PSČ 
460 05, IČ 27275558, o poskytnutí dotace ve výši 6 708 000 Kč z rozpočtu 
statutárního města Liberec společnosti Komunitní práce Liberec, o.p.s., jako 
vyrovnávací platby na úhradu nezbytně nutných nákladů na poskytování služeb 
obecného hospodářského zájmu na období 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020. 

Hlasování: 
 
PŘÍTOMNO: 12 PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato  
 
 

 
Schválil předseda výboru: Robert Prade, v. r. 
V Liberci 27. 2. 2020 


