
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
VÝBOR PRO SOCIÁLNÍ VĚCI A BEZPEČNOST 
 

 
 

Zápis z 6. zasedání Výboru pro sociální věci a bezpečnost 
Zastupitelstva města Liberec konaného dne 22. 9. 2021  

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

1. Zahájení a schválení programu 
2. Schválení zápisu z 5. zasedání výboru 
3. Materiál ZM – Poskytnutí dotace Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Liberec 

a uzavření veřejnoprávní smlouvy 
4. Informace ZM - Informace o činnosti výboru pro sociální věci a bezpečnost 

Zastupitelstva města Liberec za I. pololetí roku 2021 
5. Informace ZM - Plán činnosti výboru pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva 

města Liberec na 2. pololetí roku 2021 
6. Různé 
7. Závěr 

 
 
1. Zahájení a schválení programu 

Zasedání zahájil předseda výboru pan Robert Prade, který přítomné členy a hosty výboru 
přivítal. Výbor se sešel v počtu 7 členů a byl prohlášen za usnášeníschopný.  

 
Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/6/2021/01 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec souhlasí s programem 
6. zasedání výboru. 

      Hlasování: 
 

PŘÍTOMNO: 7 PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato  
 
 
 

 



2. Schválení zápisu z 5. zasedání  
K zápisu z 5. zasedání výboru pro sociální věci a bezpečnost nebyly žádné připomínky.  

 
Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/6/2021/02 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec souhlasí se zápisem z 5. 
zasedání výboru konaného dne 22. 6. 2021. 

      Hlasování: 
 

PŘÍTOMNO: 7 PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato  
 
 
3. Materiál ZM - Poskytnutí dotace Oblastnímu spolku Českého červeného kříže 

Liberec a uzavření veřejnoprávní smlouvy 
Na základě žádosti ředitele Oblastního spolku Českého červeného kříže Liberec předkládá 
odbor školství a sociálních věcí Radě a následně Zastupitelstvu města Liberec návrh na 
schválení poskytnutí dotace ve výši 100 000 Kč na realizaci projektu "Účelová finanční 
podpora činnosti OS ČČK Liberec", tj. na částečnou úhradu provozních nákladů vzniklých 
při veřejně prospěšných službách pro občany města Liberec. 
Pan Prade uvedl, že OS ČČK Liberec není poskytovatelem sociálních služeb, proto žádá 
formou individuální dotace. Vykonává řadu veřejně prospěšných služeb a činností. Jedná 
se např. o provozování ošacovacího střediska, výukovou a vzdělávací činnost v oblasti 
první pomoci a bezpečnosti, poskytování zdravotnických, záchranných, sociálních a 
dalších humanitárních služeb. OS ČČK se v závěru loňského, ale i v letošním roce aktivně 
podílel na koordinaci dobrovolnické pomoci pro sociální pobytová zařízení, kterým 
pomáhal v době nejvyšší nemocnosti na vrcholu pandemie Covid-19 zvládat náročnou 
situaci s obstaráním klientů v daných zařízeních. Dále OS ČČK zajišťoval zásobování 
potravinami pro seniory, osoby v karanténě a jinak potřebné. V provozu byla též linka 
psychosociální pomoci. Bc. Morcová doplnila v současné době probíhající aktivní pomoc 
při očkování osob bez domova. 
 
 
Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/6/2021/03 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schválit 

1. poskytnutí dotace Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Liberec, se sídlem 
Palachova 504/7, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, IČ: 00426091, ve výši 
100 000 Kč na realizaci projektu "Účelová finanční podpora činnosti OS ČČK 
Liberec",  tj. na částečnou úhradu provozních nákladů vzniklých při veřejně 
prospěšných službách pro občany města Liberec, 

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města 
Liberec s Oblastním spolkem Českého červeného kříže Liberec, se sídlem 
Palachova 504/7, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, IČ: 00426091. 

 
 
Hlasování: 
 
PŘÍTOMNO: 7 PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato  



 
 
4. Informace ZM - Informace o činnosti výboru pro sociální věci a bezpečnost 

Zastupitelstva města Liberec za I. pololetí roku 2021 
V souladu se zněním bodu č. 28 statutu Výboru pro sociální věci a bezpečnost 
Zastupitelstva města Liberec (dále jen "VSVB") je zastupitelstvu města předkládána 
informace o činnosti VSVB za I. pololetí roku 2021. 

 
 
5. Informace ZM – Plán činnosti výboru pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva 

města Liberec na 2. pololetí roku 2021 
V souladu s bodem č. 9 statutu Výboru pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města 
Liberec byl na zasedání výboru dne 22. 6. 2021 projednán a schválen časový plán činnosti 
na 2. pololetí roku 2021, který je předkládán jako informace na jednání ZM. 

 
 
6. Různé 
 

− p. Baslová informovala o tzv. milostivém létě, což znamená, že od 28. října odstartuje 
tříměsíční období, kdy si lidé budou moci vymazat své „veřejnoprávní“ dluhy tím, že 
zaplatí jistinu a k tomu zhruba 908 korun (750 Kč + DPH) na náklady zastavení 
exekuce, uvažuje SML o této „akci“ nějak informovat své dlužníky? např. dluhy na 
nájemném, dluhy u DPMLJ – SML může informaci zveřejnit na webu města a 
v Libereckém zpravodaji, p. Baslová zašle Dr. Langrovi bližší a konkrétní informace 
Mgr. Hájek: bylo by možné adresné oslovení všech dlužníků? – většina dlužníků už 
v bytech města nebydlí a nová adresa je neznámá, na dlužníky mají kontakty exekutoři 

• další zasedání Výboru pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec se 
uskuteční v úterý 19. října 2021 od 15.30 hodin v zasedací místnosti č. 209 ve II. 
patře historické budovy radnice 

 
7. Závěr 

Předseda výboru ukončil zasedání výboru v 15.55 hodin. 
 
 
V Liberci dne 24. 9. 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 6. zasedání Výboru pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva 
města Liberec konaného dne 22. 9. 2021 

 
 
 

č. usnesení VSVB/6/2021/01 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec souhlasí s programem 6. 
zasedání výboru. 
Hlasování: 
 

PŘÍTOMNO: 7 PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato  
 
 
č. usnesení VSVB/6/2021/02 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec souhlasí se zápisem z 5. 
zasedání výboru konaného dne 22. 6. 2021. 
Hlasování: 
 

PŘÍTOMNO: 7 PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato  
 
 
 
č. usnesení VSVB/6/2021/03 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje Zastupitelstvu 
města Liberec schválit 

1. poskytnutí dotace Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Liberec, se sídlem 
Palachova 504/7, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, IČ: 00426091, ve výši 
100 000 Kč na realizaci projektu "Účelová finanční podpora činnosti OS ČČK 
Liberec",  tj. na částečnou úhradu provozních nákladů vzniklých při veřejně 
prospěšných službách pro občany města Liberec, 

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města 
Liberec s Oblastním spolkem Českého červeného kříže Liberec, se sídlem 
Palachova 504/7, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, IČ: 00426091. 

Hlasování: 
 

PŘÍTOMNO: 7 PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato  
 
 
 
Schválil předseda výboru: Robert Prade, v. r. 
V Liberci 24. 9. 2021 

 


