
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
VÝBOR PRO SOCIÁLNÍ VĚCI A BEZPEČNOST 
 

 
 

Zápis z 2. zasedání Výboru pro sociální věci a bezpečnost 
Zastupitelstva města Liberec konaného dne 23. 2. 2021  

 
Přítomni: Robert Prade, Mgr. Lucie Židková, MBA, Jiří Janeček, Lenka Procházková, Mgr. 
Ivo Brát, Bc. Martina Teplá, Petra Alžběta Baslová, Petra Břeňová, Bc. Jiří Zavoral 
Omluveni: Jaroslav Šrajer, MUDr. Kateřina Absolonová, Mgr. Pavel Kalous – vedoucí 
odboru školství a sociálních věcí, Mgr. Ladislav Krajčík – ředitel MP Liberec, Mgr. Martin 
Chochola – Agentura pro sociální začleňování, Bc. Lukáš Ron – Agentura pro sociální 
začleňování, Mgr. Barbora Šolková – odbornice na sociální vyloučení, PhDr. Mgr. Ivan 
Langr, Ph.D. – náměstek primátora, Bc. Lukáš Poruba – manažer prevence kriminality MP 
Liberec 
Neomluveni:  Jana Kašparová 
Hosté:  PhDr. Mgr. Ivan Langr, Ph.D. – náměstek primátora, Mgr. Lukáš Hájek, M.A., Ph.D. 
– nově navržený člen výboru 
 
Program jednání uvedený v pozvánce: 
1. Zahájení a schválení programu 
2. Schválení zápisu z 6. zasedání výboru 
3. Materiál ZM - Rezignace na funkci člena Výboru pro sociální věci a bezpečnost 

Zastupitelstva města Liberec a jmenování člena nového 
4. Materiál ZM – Vyhlášení Výzvy k podávání žádostí o dotaci na podporu financování 

sociálních služeb poskytovaných na území města Liberec na rok 2021 
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 se konalo v online prostředí aplikace Webex. Zasedání zahájil předseda 
výboru pan Robert Prade, který přítomné členy a hosty výboru přivítal. Výbor se sešel v 
počtu 9 členů a byl prohlášen za usnášeníschopný.  

 
Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/2/2021/01 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec souhlasí s programem 
2. zasedání výboru. 

      Hlasování: 
 

PŘÍTOMNO: 9 PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato  
 

 



 
2. Schválení zápisu z 6. zasedání  

K zápisu z 6. zasedání výboru pro sociální věci a bezpečnost nebyly žádné připomínky.  
 

Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/2/2021/02 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec souhlasí se zápisem z 6. 
zasedání výboru konaného dne 8. 12. 2020.  

      Hlasování: 
 

PŘÍTOMNO: 9 PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato  
 
 
3. Materiál ZM - Rezignace na funkci člena Výboru pro sociální věci a bezpečnost 

Zastupitelstva města Liberec a jmenování člena nového 
 

Z důvodu kolize časů jednání výboru a jednání Zastupitelstva Libereckého kraje podala 
Bc. Provazníková rezignaci na svoji funkci. Zastupitelský klub SLK nominoval na nového 
člena Mgr. Lukáše Hájka, M.A., Ph.D., který svoji nominaci přijal. Pan Hájek se zúčastnil 
jednání výboru jako host a všem přítomným se krátce představil.  
 
Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/2/2021/03 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec vzít na vědomí 
1. rezignaci na funkci člena Výboru pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města 

Liberec Bc. Anny Provazníkové dle přílohy č. 1, 
a jmenovat 
2. členem Výboru pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec pana Mgr. 

Lukáše Hájka, M.A., Ph.D. 
 

 Hlasování: 
 
PŘÍTOMNO: 9 PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato  

 
 
4. Materiál ZM  - Vyhlášení Výzvy k podávání žádostí o dotaci na podporu financování 

sociálních služeb poskytovaných na území města Liberec na rok 2021 
Předmětem materiálu je vyhlášení výzvy k podávání žádostí o dotaci na podporu 
financování sociálních služeb poskytovaných na území města Liberec na rok 2021. 
PhDr. Mgr. Langr uvedl, že systém hodnocení žádostí a stanovení priorit, stejně jako 
předpokládaný objem finančních prostředků na rozdělení zůstává stejný jako v roce 2020. 
Jde o jeden z mála dotačních titulů, kdy nedošlo ke krácení alokovaných prostředků oproti 
minulému roku. 
 
 
 
 
 



Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/2/2021/04 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schválit vyhlášení Výzvy k podávání žádostí o dotaci 
z rozpočtu statutárního města Liberec na podporu financování sociálních služeb 
poskytovaných na území města Liberec na rok 2021. 
 
Hlasování: 

 
PŘÍTOMNO: 9 PRO: 9 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 
 
Předseda výboru p. Robert Prade nahlásil střet zájmů. 
 
Předkládaný materiál řeší Dodatek č. 1 k Pověření společnosti Komunitní práce Liberec, 
o.p.s., k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu a poskytnutí dotace 
z rozpočtu statutárního města Liberec společnosti Komunitní práce Liberec, o.p.s., na rok 
2021. 
Pověřením č. DS 202000433 ze dne 3. 3. 2020, schváleným Zastupitelstvem města 
Liberec usnesením č. 51/2020 ze dne 27. 2. 2020, byly Komunitní práce Liberec, o.p.s., 
pověřeny statutárním městem Liberec k poskytování služeb obecného hospodářského 
zájmu. 
Navrhuje se uzavření dodatku č. 1, který mění pravidla pro stanovení vyrovnávací platby 
pro rok 2021. Dále se navrhuje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z 
rozpočtu statutárního města Liberec  Komunitním pracím Liberec, o.p.s., ve výši 7 302 
264 Kč na rok 2021. 
PhDr. Mgr. Ivan Langr informoval o tom, že zastupitelstvo města schválilo dne 10. 12. 
2020 dotaci pro KPL ve výši 6 mil. Kč. Nyní je pro udržení stávajícího počtu VPP v rámci 
RO navrhováno  zvýšení o 1.302.264 Kč. Členům výboru je předložena tabulka 
s přehledem nárůstu prostředků na mzdové náklady v letech 2018 – 2021. Z tabulky je 
zřejmé, že dochází k navyšování mezd (ze zákona), ale příspěvky od Úřadu práce 
zůstávají ve stejné výši. 
Bc. Teplá požaduje doplnění tabulky jako 3. přílohy do materiálu ZM. 
Pan Prade upřesňuje, že ředitel organizace předkládal při tvorbě rozpočtu variantní 
rozpočty, ale vzhledem k výdajovým limitům gesce byl v prosinci 2020 předložen a 
schválen ten na 6 mil. Kč, kde by ale došlo ke snížení počtu VPP. 
 
Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/2/2021/05 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schválit  

1. Dodatek č. 1 k 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, ze dne 3.3.2020, včetně podmínek pro 
poskytnutí vyrovnávací platby,  

2. poskytnutí dotace ve výši 7 302 264 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 1.1.2021 - 31.12.2021,  

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 7302264 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 1.1.2021 - 31.12.2021. 

 
 
Hlasování: 

 
PŘÍTOMNO: 9 PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 VÝSLEDEK: přijato  

 
 
6. Různé 

− Bc. Teplá: počítá se s očkováním pro terénní pracovníky, kteří pracují se seniory? – 
PhDr. Mgr. Langr předá info krizovému štábu, v současné době nejsou vakcíny 

− p. Baslová: respirátory či chirurgické roušky pro osoby či děti ze sociálně slabých 
rodin, ať už přímo ve školách nebo v sociálně vyloučených lokalitách? – možnost 
distribuce přes Potravinové banky – s PB bude jednáno  

• další zasedání Výboru pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec se 
uskuteční v úterý 23. března 2021 od 15.30 hodin, místo případně forma budou 
upřesněny, pozvánku s časovým předstihem zašle tajemnice výboru. 

 
7. Závěr 

Předseda ukončil zasedání výboru v 16.15 hodin. 
 
 
V Liberci dne 25. 2. 2021 
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 23. 2. 2021 

 
 
č. usnesení VSVB/2/2021/01 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec souhlasí s programem 
2. zasedání výboru. 

      Hlasování: 
 

PŘÍTOMNO: 9 PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato  
 
 
 
č. usnesení VSVB/2/2021/02 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec souhlasí se zápisem z 6. 
zasedání výboru konaného dne 8. 12. 2020.  

      Hlasování: 
 

PŘÍTOMNO: 9 PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato  
 
 
 
č. usnesení VSVB/2/2021/03 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec vzít na vědomí 
1. rezignaci na funkci člena Výboru pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města 

Liberec Bc. Anny Provazníkové dle přílohy č. 1, 
a jmenovat 
2. členem Výboru pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec pana Mgr. 

Lukáše Hájka, M.A., Ph.D. 
 

 Hlasování: 
 
PŘÍTOMNO: 9 PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato  

 
 

 
 
 
 
 

 



 
 
č. usnesení VSVB/2/2021/04 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schválit vyhlášení Výzvy k podávání žádostí o dotaci 
z rozpočtu statutárního města Liberec na podporu financování sociálních služeb 
poskytovaných na území města Liberec na rok 2021. 
 
Hlasování: 

 
PŘÍTOMNO: 9 PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato  

 
 
č. usnesení VSVB/2/2021/05 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schválit  

1. Dodatek č. 1 k 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, ze dne 3.3.2020, včetně podmínek pro 
poskytnutí vyrovnávací platby,  

2. poskytnutí dotace ve výši 7 302 264 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 1.1.2021 - 31.12.2021,  

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 7302264 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 1.1.2021 - 31.12.2021. 

 
 
Hlasování: 

 
PŘÍTOMNO: 9 PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 VÝSLEDEK: přijato  

 
 
 

 
Schválil předseda výboru: Robert Prade, v. r. 
V Liberci 25. 2. 2021 


