STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
VÝBOR PRO SOCIÁLNÍ VĚCI A BEZPEČNOST

Zápis z 1. zasedání Výboru pro sociální věci a bezpečnost
Zastupitelstva města Liberec konaného dne 15. 1. 2019
Přítomni: Robert Prade, Petra Břeňová, MUDr. Kateřina Absolonová, Petra Alžběta Baslová,
Mgr. Ivo Brát, Jana Kašparová, Mgr. Bc. Martin Kubáč, Lenka Procházková, Bc. Anna
Provazníková, Bc. Martina Teplá, Bc. Jiří Zavoral, Ing. Mgr. Petr Zdráhala, Mgr. Lucie
Židková, MBA
Omluveni: Mgr. Pavel Kalous – vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Neomluveni: Hosté: PhDr. Mgr. Ivan Langr – náměstek primátora, Mgr. Ladislav Krajčík – ředitel MP
Liberec, Bc. Lukáš Poruba – manažer prevence kriminality MP Liberec, Mgr. Barbora
Šolková – odbornice na sociální vyloučení, Bc. Dana Morcová – vedoucí oddělení
humanitního, Mgr. Martin Chochola – Agentura pro sociální začleňování
Program jednání uvedený v pozvánce:
1. Zahájení a schválení programu
2. Vzájemné představení a stručné seznámení se statutem výboru
3. Předání jmenování do funkcí členů výboru
4. Předání/převzetí formulářů pro potřeby mzdové účtárny (osobní dotazník, souhlas se
zpracováním osobních údajů, potvrzení ke zdravotnímu pojištění)
5. Poskytnutí kontaktních údajů
6. Časový plán činnosti výboru na I. pololetí roku 2019
7. Informace o vyhlášení programů dílčího Fondu zdraví a prevence Dotačního fondu
SML na rok 2019
8. Různé
9. Závěr
1. Zahájení a schválení programu
Zasedání výboru zahájil předseda výboru pan Robert Prade, který přítomné členy výboru a
hosty přivítal. Poté navrhl zařadit do programu bod 8. – informaci do ZM – Zprávu
z kontroly činností v privatizovaných, vypůjčených a pronajatých nemovitostech za
účelem poskytování sociálních služeb v roce 2018 a bod 9. – materiál do ZM - Vyhlášení
dotačního titulu na financování sociálních služeb v roce 2019. Členové výboru s návrhem
na doplnění souhlasili. MUDr. Absolonová požádala o včasné zasílání materiálů
k projednání, nebo alespoň o zaslání informace, že materiály obdrží členové výboru
později.
Návrh usnesení:
č. usnesení VSVB/1/2019/01
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec souhlasí s doplněným
programem 1. zasedání.

Hlasování:
PŘÍTOMNO: 13 PRO: 13

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

VÝSLEDEK: přijato

2. Vzájemné představení a stručné seznámení se statutem výboru
Členové výboru se navzájem představili. Předseda výboru poté seznámil členy výboru se
statutem. Upozornil na skutečnost, že zasedání výboru jsou veřejná, ale výbor může
rozhodnout o uzavření jednání, členové výboru mají právo předkládat materiály
k projednání, návrh programu jednání může být upraven, ze zasedání se pořizuje zápis a
usnesení. PhDr. Langr informoval, že výbor by měl projednávat všechny materiály do
zastupitelstva (příp. rady), které se týkají rezortu sociálních věcí.
3. Předání jmenování do funkcí členů výboru
Předseda výboru předal všem členům výboru jmenovací listiny. Členové výboru své
jmenování potvrdili podpisem.
4. Předání/převzetí formulářů pro potřeby mzdové účtárny
Tajemnice výboru předala těm členům výboru, kteří nejsou současně zastupiteli města,
formuláře pro potřeby mzdové účtárny a požádala o jejich vyplnění.
5. Poskytnutí kontaktních údajů
Členové výboru poskytli tajemnici své kontaktní údaje (e-mail, telefon).
6. Časový plán činnosti výboru na I. pololetí roku 2019
Předseda výboru navrhl termíny pro zasedání Výboru pro sociální věci a bezpečnost
Zastupitelstva města Liberec na I. pololetí roku 2019 takto: 15.1., 12.2., 12.3., 16.4., 14.5.
a 18.6., začátek zasedání vždy od 15.30 hodin, zasedací místnost č. 202 ve II. patře
historické budovy radnice.
Návrh usnesení:
č. usnesení VSVB/1/2019/02
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec schvaluje plán činnosti
na I. pololetí roku 2019 takto: 15.1., 12.2., 12.3., 16.4., 14.5. a 18.6. 2019.
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 13 PRO: 12

PROTI: 1

ZDRŽEL SE: 0

VÝSLEDEK: přijato

7. Informace o vyhlášení programů dílčího Fondu zdraví a prevence Dotačního fondu
SML na rok 2019
Členové výboru byli informováni o vyhlášení programů dílčího Fondu zdraví a prevence
Dotačního fondu SML na rok 2019. Výbor plní funkci správní rady tohoto fondu. Po
administrativní kontrole žádostí bude každý člen výboru hodnotit každou přijatou žádost.
Příjem žádostí je stanoven od 4. 2. 2019 do 18. 2. 2019. K hodnocení žádostí tedy dojde
dle harmonogramu v březnu až dubnu 2019.

8. Zpráva z kontroly činností v privatizovaných, vypůjčených a pronajatých
nemovitostech za účelem poskytování sociálních služeb v roce 2018
Členové Výboru pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec vzali
předložený materiál na vědomí a neměli k němu připomínek.
9. Vyhlášení dotačního titulu na financování sociálních služeb v roce 2019
PhDr. Langr vysvětlil, že se jedná o vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o dotaci
z rozpočtu SML na podporu financování sociálních služeb poskytovaných na území města
Liberec na rok 2019. Neinvestiční dotace z rozpočtu SML je určena pro poskytovatele
sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje, kteří
mají platné pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu. Dotace je
určena k financování provozních nákladů spojených se základní činností registrovaných
sociálních služeb. Dále podal informace o počtu podpořených služeb v minulých letech.
Výše dotace se stanovuje procentním podílem z celkových nákladů žadatele na službu dle
stanovených priorit SML (3 skupiny). V případě, že celkový součet takto vypočtených
dotací připadajících na podané žádosti bude převyšovat alokovanou částku dotace, budou
tyto částky (procenta) dotací dále kráceny příslušným poměrovým koeficientem. Paní
Baslová by uvítala větší vysvětlení priorizace služeb. PhDr. Langr uvedl, že rozdělení
služeb do jednotlivých skupin schválilo v roce 2016 zastupitelstvo města po předchozím
projednání v Řídicí pracovní skupině komunitního plánování a komisi zdravotní a
sociální.
Jelikož však statutární město Liberec nemá schválený rozpočet na rok 2019 a hospodaří se
v režimu rozpočtového provizoria, předloží se materiál až na únorové zasedání
zastupitelstva.
10. Různé
• PhDr. Langr seznámil členy se záměrem postupného vykoupení domů v sociálně
vyloučených lokalitách. Materiál chce předložit na nejbližší jednání rady města. Jedná se o
objekty Vojanova č. p. 132 a 138 a Kolora 99 (na objekt Vojanova 138 bylo vyhlášeno
opatření obecné povahy = bezdoplatková zóna, objekt Kolora 99 byl již na pokyn statika
HZS uzavřen a vyklizen). Jako jedno z možných trvalých řešení SVL se nabízí jednat
s majiteli zmíněných objektů o jejich výkupu a následně je buď strhnout na základě
demoličního výměru, nebo se pokusit o asanaci a rekonstrukci a žádoucí rozšíření kapacit
bytového fondu města. Současně se plánuje souběžný postup s rozšiřováním tzv.
bezdoplatkové zóny i na objekty Vojanova 132 a Kolora 99. To vytvoří dostatečný prostor
pro zabydlení stávajících klientů v jiném režimu a zároveň definitivní vyklizení objektů.
Mgr. Chochola vyslovil s tímto postupem nesouhlas – v rámci ČR opatření obecné povahy
problém neřeší, pouze přesouvá jinam, statutární město Liberec na to ale má samozřejmě
právo, apeloval na včasné informování klientů.
Návrh usnesení:
č. usnesení VSVB/1/2019/03
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec souhlasí s předložením
materiálu – Záměr postupného vykoupení domů v SVL Radě města Liberec a následně
Zastupitelstvu města Liberec jako informaci.
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 13 PRO: 11

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 2

VÝSLEDEK: přijato

•

•

•

•

MUDr. Absolonová upozornila na to, že komise zdravotní a sociální plnila zároveň i
funkci Pracovní skupiny prevence kriminality, kde se projednával a schvaloval Plán
prevence kriminality na příslušný rok – vedeno v patrnosti, v roce 2019 se na MV žádat
nebude
předseda výboru upozornil členy výboru, že jsou v podstatě zástupci jednotlivých
politických stran a o materiálech, které se projednají ve výboru, by měli informovat své
politické strany, aby se pak materiály rychleji a pružněji projednávaly na zastupitelstvu
města
Mgr. Šolková: kdo v současné době přiděluje městské byty, když humanitní komise
zanikla – v současné době je provizorium, kdy byty navrhuje k přidělení odbor školství a
sociálních věcí a následné přidělení schvaluje rada města, ve spolupráci s Agenturou se
pracuje na Koncepci sociálního bydlení, kde se uvažuje o zřízení Centra bydlení Liberec
další zasedání Výboru pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec se
uskuteční v úterý 12. února 2019 od 15.30 v zasedací místnosti č. 202 ve II. patře
historické budovy radnice, pozvánku s časovým předstihem zašle tajemnice výboru.

11. Závěr
Předseda ukončil zasedání výboru v 17.05 hodin.
V Liberci dne 18. 1. 2019
Zapsala: Pavlína Háková, tajemnice výboru
Ověřil: Robert Prade v.r., předseda výboru

