
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
VÝBOR PRO SOCIÁLNÍ VĚCI A BEZPEČNOST 
 

 
 

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální věci a bezpečnost 
Zastupitelstva města Liberec konaného dne 25. 5. 2021  

 
Přítomni: Robert Prade, Mgr. Lucie Židková, MBA, Mgr. Ivo Brát, Bc. Martina Teplá, Bc. 
Jiří Zavoral, Mgr. Lukáš Hájek, M.A., Ph.D, Jaroslav Šrajer, Lenka Procházková 
 
Omluveni: Petra Břeňová, Petra Alžběta Baslová, Mgr. Pavel Kalous – vedoucí odboru 
školství a sociálních věcí, Mgr. Barbora Šolková – odbornice na sociální vyloučení, Bc. Lukáš 
Poruba – manažer prevence kriminality MP Liberec, Mgr. Ladislav Krajčík – ředitel MP 
Liberec 
Neomluveni:  Jana Kašparová, MUDr. Kateřina Absolonová, Jiří Janeček, Bc. Lukáš Ron – 
Agentura pro sociální začleňování 
Hosté:  PhDr. Mgr. Ivan Langr, Ph.D. – náměstek primátora 
 
Program jednání uvedený v pozvánce: 

1. Zahájení a schválení programu 
2. Schválení zápisu z 3. zasedání výboru 
3. Materiál ZM - Dotace z rozpočtu SML pro poskytovatele sociálních služeb na rok 

2021 
4. Materiál ZM - Poskytnutí dotace organizaci ADVAITA,  z. ú., na protidrogové služby 
5. Materiál ZM - Poskytnutí dotace organizaci Most k naději, z. s., na protidrogové 

služby 
6. Materiál ZM - Poskytnutí dotace obecně prospěšné společnosti Hospic sv. Zdislavy 
7. Materiál ZM - Memorandum mezi SML a MO Vratislavice 
8. Různé 
9. Závěr 

 
 
1. Zahájení a schválení programu 

Zasedání zahájil předseda výboru pan Robert Prade, který přítomné členy a hosty výboru 
přivítal. Poděkoval za bezproblémové fungování výboru i v době nouzového stavu, kdy se 
výbor konal v online formě. Výbor se sešel v počtu 8 členů a byl prohlášen za 
usnášeníschopný.  

 
Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/4/2021/01 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec souhlasí s programem 
4. zasedání výboru. 

      Hlasování: 
 

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

 



 
 
2. Schválení zápisu z 3. zasedání  

K zápisu z 3. zasedání výboru pro sociální věci a bezpečnost nebyly žádné připomínky.  
 

Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/4/2021/02 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec souhlasí se zápisem z 3. 
zasedání výboru konaného dne 27. 4. 2021. 

      Hlasování: 
 

PŘÍTOMNO: 8 PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato  
 
 
3. Materiál ZM - Dotace z rozpočtu SML pro poskytovatele sociálních služeb na rok 

2021 
 

Předseda výboru pan Robert Prade nahlásil střet zájmů. 
V návaznosti na vyhlášení dotačního titulu na financování sociálních služeb v roce 2021 a 
v souladu s Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Liberec na 
podporu financování sociálních služeb poskytovaných na území města Liberec předkládá 
odbor školství a sociálních věcí Zastupitelstvu města Liberec návrh na přidělení dotace pro 
34 poskytovatelů sociálních služeb v celkové výši 7.000.000 Kč. 
Dr. Langr sdělil, že tak jako v loňském roce je alokovaná částka 7 mil. Kč rozdělena mezi 
programy A a B, kdy program A je zaměřen na podporu stanovených priorit na rok 2021 a 
z programu B jsou financovány ostatní sociální služby dle ZSS, které nejsou zařazené do 
programu A. Výše dotace na požadovanou službu byla stanovena schváleným podílem 
mezi body vypočítanými na základě hodnotících kritérií a výší úvazků pracovníků v přímé 
péči na službu na region Liberec. 
 
Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/4/2021/03 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schválit  

1. poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec pro poskytovatele 
sociálních služeb na rok 2021 v celkové výši 7.000.000 Kč žadatelům jmenovitě 
uvedeným v příloze č. 1,  

2. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s poskytovateli sociálních 
služeb jmenovitě uvedenými v příloze č. 1 podle vzorové veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec pro poskytovatele 
sociálních služeb uvedené v příloze č. 2. 

 
Hlasování: 
 
PŘÍTOMNO: 8 PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato  

 
 
 
 



 
4. Materiál ZM  - Poskytnutí dotace organizaci ADVAITA, z. ú., na protidrogové 

služby 
 

Na základě žádosti ředitelky neziskové organizace ADVAITA, z. ú., předkládá odbor 
školství a sociálních věcí Zastupitelstvu města Liberec návrh na schválení dotace ve výši 
524.436 Kč na zajištění financování protidrogových sociálních služeb Ambulantní 
poradenství, Doléčovací program a Terapeutická komunita. 
 
Dr. Langr informoval, že navrhovaná částka dotace je opět ponížená tak jako v loňském 
roce, tj. dotace je vypočítána dle původního klíče z roku 2017, tedy příspěvku 11, 50 Kč 
na obyvatele. Z výpočtu dotace vyplývá, že výše dotace pro rok 2021 pro organizaci 
ADVAITA, z. ú., činí 524.436 Kč.  
L. Procházková: proč se do výpočtu nepočítají Vratislavice n/N? 
Mgr. Lukáš Hájek, M.A., Ph.D: ostatní obce částky také ponižují? 
 – počítá se dle počtu obyvatel konkrétního města či obce, záleží na rozhodnutí 
zastupitelstva, zda a kolik organizaci přispějí,  některé obce nepřispívají vůbec 
 
 
Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/4/2021/04 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schváli 
1. poskytnutí dotace ve výši 524.436 Kč pro neziskovou organizaci ADVAITA, z. ú., IČ 

65635591, se sídlem Rumunská 14/6, Liberec, na úhradu nákladů na poskytování 
protidrogových sociálních služeb, 

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města 
Liberec s organizací ADVAITA,  z. ú., dle přílohy č. 3. 

 
Hlasování: 

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

 
 
 
5. Materiál ZM – Poskytnutí dotace organizaci Most k naději, z. s., na protidrogové 

služby 
 
 

Na základě žádosti ředitele neziskové organizace Most k naději, z. s., předkládá odbor 
školství a sociálních věcí Zastupitelstvu města Liberec návrh na schválení dotace ve výši 
572.112 Kč na zajištění financování protidrogových sociálních služeb Kontaktního centra 
a Terénních programů na území města Liberec. 

 
 
 
 
 
 



Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/4/2021/05 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schválit  
1. poskytnutí dotace ve výši 572.112 Kč pro neziskovou organizaci Most k naději, z. s., 

IČ 63125137, se sídlem Petra Jilemnického 1929/9, 434 01 Most, na úhradu nákladů 
na poskytování protidrogových sociálních služeb, 

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města 
Liberec s organizací Most k naději, z. s., dle přílohy č. 3. 

 
 
Hlasování: 

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

 
 
6. Materiál ZM – Poskytnutí dotace obecně prospěšné společnosti Hospic sv. Zdislavy 
 

Na základě žádosti ředitelky o. p. s. Hospic sv. Zdislavy předkládá odbor školství a 
sociálních věcí Zastupitelstvu města Liberec návrh na schválení poskytnutí dotace ve výši 
476 760 Kč na úhradu části nákladů vzniklých při provozu lůžkového hospice v roce 
2021. 
Dotace je rozdělována dle aktuálního počtu obyvatel města. 
 

 
Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/4/2021/06 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schválit  

1. poskytnutí dotace obecně prospěšné společnosti Hospic sv. Zdislavy, se sídlem 
Pod Perštýnem 321/1, 460 01 Liberec IV – Perštýn, IČ: 28700210, na úhradu části 
nákladů vzniklých při provozu lůžkového hospice v roce 2021 ve výši 476 760 Kč, 

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města 
Liberec s obecně prospěšnou společností Hospic sv. Zdislavy, se sídlem Pod 
Perštýnem 321/1, 460 01 Liberec IV – Perštýn, IČ: 28700210, dle přílohy č. 2. 

 
 
Hlasování: 

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

 
 
7. Materiál ZM - Memorandum mezi SML a MO Vratislavice  
 

Memorandum upravuje vzájemnou spolupráci SML a MO Vratislavice při financování 
oprav a investic Domova seniorů ve Vratislavicích nad Nisou. 
SML se zaváže podílet se společně s MO Vratislavice na investicích nebo opravách 
majetku svěřeného příspěvkové organizaci Domov seniorů Vratislavice, pokud jejich výše 
přesáhne částku 3 mil. Kč v jednom kalendářním roce. Pokud celková částka nákladů na 



investice nebo opravy majetku svěřeného příspěvkové organizaci Domov seniorů 
Vratislavice v jednom kalendářním roce přesáhne ve svém součtu částku 3 mil. Kč, zaváže 
se město podílet se na úhradě celkových nákladů na tyto investice nebo opravy společně s 
MO Vratislavice tak, že uhradí polovinu ze souhrnu nákladů všech investic a oprav, o 
které tyto převyšují v jednom kalendářním roce částku 3 mil. Kč.  

 
Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/4/2021/07 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schválit uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci při 
financování oprav a investic Domova seniorů ve Vratislavicích nad Nisou mezi 
statutárním městem Liberec a městským obvodem Liberec - Vratislavice nad Nisou dle 
přílohy č. 1. 
 
 
Hlasování: 

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

 
 
 
7. Různé 
 

− p. Prade navrhl, v případě, že to epidemiologická situace dovolí, uskutečnit příští 
zasedání výboru přímo v Domově seniorů Františkov za účasti ředitele Bc. Gabriela 

− Bc. Teplá předala aktuální informace ze sociálního výboru Libereckého kraje -  
financování a dofinancování sociálních služeb, schválení rozvojových záměrů na rok 
2022 - navýšení o 71 mil. Kč, finanční prostředky na sociální služby jsou 
nedostatečné, rok 2022 bude ještě náročnější 

− Dr. Langr informoval o chystaném rozšíření služby přepravy pro zdravotně 
znevýhodněných skupin obyvatel na území Liberce v rámci dlouhodobě realizovaného 
projektu Taxík Maxík – pořízení druhého automobilu, dar od Nadace Charty 77 ve 
výši 200.000 Kč; Bc. Teplá upozornila na soukromého provozovatele taxi pro seniory, 
který „používá“ logo města a je o polovinu dražší než Taxík Maxík 

• další zasedání Výboru pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec se 
uskuteční v úterý 22. června 2021 od 15.30 hodin, místo bude upřesněno, pozvánku 
s časovým předstihem zašle tajemnice výboru. 

 
8. Závěr 

Předseda ukončil zasedání výboru v 16.30 hodin. 
 
 
V Liberci dne 27. 5. 2021 
Zapsala: Pavlína Háková, tajemnice výboru 
Ověřil: Robert Prade v. r., předseda výboru 



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
VÝBOR PRO SOCIÁLNÍ VĚCI A BEZPEČNOST 
 

 
                VÝPIS USNESENÍ 

ze 4. zasedání Výboru pro sociální věci a bezpečnost 
Zastupitelstva města Liberec konaného dne 25. 5. 2021 

 
 
č. usnesení VSVB/4/2021/01 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec souhlasí s programem 
4. zasedání výboru. 

      Hlasování: 
 

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

 
č. usnesení VSVB/4/2021/02 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec souhlasí se zápisem z 3. 
zasedání výboru konaného dne 27. 4. 2021. 

      Hlasování: 
 

PŘÍTOMNO: 8 PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato  
 
 
č. usnesení VSVB/4/2021/03 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schválit  

1. poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec pro poskytovatele 
sociálních služeb na rok 2021 v celkové výši 7.000.000 Kč žadatelům jmenovitě 
uvedeným v příloze č. 1,  

2. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s poskytovateli sociálních 
služeb jmenovitě uvedenými v příloze č. 1 podle vzorové veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec pro poskytovatele 
sociálních služeb uvedené v příloze č. 2. 

        Hlasování: 
 
PŘÍTOMNO: 8 PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato  

 
 
č. usnesení VSVB/4/2021/04 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schváli 
1. poskytnutí dotace ve výši 524.436 Kč pro neziskovou organizaci ADVAITA, z. ú., IČ 

65635591, se sídlem Rumunská 14/6, Liberec, na úhradu nákladů na poskytování 
protidrogových sociálních služeb, 

 



2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města 
Liberec s organizací ADVAITA,  z. ú., dle přílohy č. 3. 

 
Hlasování: 

 
PŘÍTOMNO: 8 PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato  
 
 
č. usnesení VSVB/4/2021/05 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schválit  
1. poskytnutí dotace ve výši 572.112 Kč pro neziskovou organizaci Most k naději, z. s., 

IČ 63125137, se sídlem Petra Jilemnického 1929/9, 434 01 Most, na úhradu nákladů 
na poskytování protidrogových sociálních služeb, 

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města 
Liberec s organizací Most k naději, z. s., dle přílohy č. 3. 

      Hlasování: 
 

PŘÍTOMNO: 8 PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato  
 
 
č. usnesení VSVB/4/2021/06 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schválit  

1. poskytnutí dotace obecně prospěšné společnosti Hospic sv. Zdislavy, se sídlem 
Pod Perštýnem 321/1, 460 01 Liberec IV – Perštýn, IČ: 28700210, na úhradu části 
nákladů vzniklých při provozu lůžkového hospice v roce 2021 ve výši 476 760 Kč, 

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města 
Liberec s obecně prospěšnou společností Hospic sv. Zdislavy, se sídlem Pod 
Perštýnem 321/1, 460 01 Liberec IV – Perštýn, IČ: 28700210, dle přílohy č. 2. 

       Hlasování: 
 

PŘÍTOMNO: 8 PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato  
 
 
č. usnesení VSVB/4/2021/07 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schválit uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci při 
financování oprav a investic Domova seniorů ve Vratislavicích nad Nisou mezi 
statutárním městem Liberec a městským obvodem Liberec - Vratislavice nad Nisou dle 
přílohy č. 1. 

      Hlasování: 
 

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

Schválil předseda výboru: Robert Prade, v. r. 
V Liberci 27. 5. 2021 


