
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
VÝBOR PRO SOCIÁLNÍ VĚCI A BEZPEČNOST 
 

 
 

Zápis z 4. zasedání Výboru pro sociální věci a bezpečnost 
Zastupitelstva města Liberec konaného dne 16. 4. 2019 

 
Přítomni: Robert Prade, Petra Břeňová, MUDr. Kateřina Absolonová, Petra Alžběta Baslová, 
Mgr. Ivo Brát, Jana Kašparová, Mgr. Bc. Martin Kubáč, Bc. Martina Teplá, Bc. Jiří Zavoral, 
Ing. Mgr. Petr Zdráhala, Mgr. Lucie Židková, MBA 
Omluveni: Lenka Procházková, Mgr. Pavel Kalous – vedoucí odboru školství a sociálních 
věcí, Bc. Dana Morcová – vedoucí oddělení humanitního, PhDr. Mgr. Ivan Langr – náměstek 
primátora, Mgr. Ladislav Krajčík – ředitel MP Liberec, Bc. Anna Provazníková - dodatečně 
Neomluveni: Mgr. Barbora Šolková – odbornice na sociální vyloučení 
Hosté: Bc. Lukáš Poruba – manažer prevence kriminality MP Liberec, Mgr. Martin Chochola 
– Agentura pro sociální začleňování, Bc. Michael Dufek – ředitel p.o. Komunitní středisko 
KONTAKT Liberec 
 
Program jednání uvedený v pozvánce: 

1. Zahájení a schválení programu 
2. Schválení zápisu z 3. zasedání 
3. Návrh na rozšíření služby Taxík Maxík – Bc. Dufek, ředitel KS KONTAKT 
4. Aktuální informace k projektu Liebiegův palác – Centrum aktivního života – Bc. 

Dufek 
5. Materiál ZM - Poskytnutí dotace Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Liberec   
6. Materiál ZM - Poskytnutí dotace obecně prospěšné společnosti Hospic sv. Zdislavy 
7. Materiál ZM - Poskytnutí dotace o. p. s. Centrum pro zdravotně postižené Libereckého 

kraje 
8. Materiál ZM - Poskytnutí dotace pro neziskovou organizaci Most k naději, z. s., na 

protidrogové služby na rok 2019 
9. Materiál ZM - Poskytnutí dotace na protidrogové služby a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace pro organizaci ADVAITA, z. ú. 
10. Různé 
11. 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 12 členů a byl prohlášen za usnášeníschopný. 
Přítomní členové výboru souhlasili s programem. 

 
Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/4/2019/01 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec souhlasí s programem 
4. zasedání. 

 



      Hlasování: 
 

PŘÍTOMNO: 12 PRO: 12 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/4/2019/02 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec souhlasí se zápisem z 3. 
zasedání výboru konaného dne 12. 3. 2019. 

      Hlasování: 
 

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

 
3. Návrh na rozšíření služby Taxík Maxík 
 

Bc. Dufek, ředitel p. o. Komunitní středisko KONTAKT Liberec, stručně představil 
činnost organizace: 
- organizace byla založena 1. 10. 2007, roční návštěvnost činí až 70.000 osob 
- hlavní činností organizace je vytváření podmínek pro občanské iniciativy, neziskové 

organizace a veřejnost, činnost je zaměřena na různé cílové skupiny – senioři, 
národnostní menšiny, děti ze sociálně vyloučeného prostředí, zdravotně znevýhodnění 

- prostory využívá 16 klubů seniorů, v Centrálním klubu seniorů probíhají zájmové, 
volnočasové a vzdělávací aktivity pro širokou seniorskou veřejnost, dále organizace 
provozuje kluby seniorů v domech s pečovatelskou službou, působí zde Rada starších, 
nově i služba seniorského ombudsmana 

- dobrovolnický program AMIKUS – funguje již 10 let, nyní je aktivních 54 
dobrovolníků, 10 programů – dítě, senior, handicap-dítě, handicap-dospělý, handicap-
kamarád, kamarád, zvířecí kamarád, duše, průvodce, dítě a kniha, dobrovolníci již 
několikrát získali významné ocenění Křesadlo 

- národnostní menšiny a cizinci – Kontakt pořádá tradiční akce Letní festival cizinců a 
národnostních menšin, výstava Tady jsem doma, monitoring lokalit ohrožených 
sociálním vyloučením 

- volnočasové aktivity pro děti ze SVL – bezplatné zájmové kroužky, doučování, projekt 
Prázdniny ve městě 

- dotovaná přeprava pro znevýhodněné občany Taxík Maxík: SML získalo darem 
od Nadace Charty 77 automobil Ford Tourneo Custom za účelem provozování 
dotované přepravy pro seniory a zdravotně znevýhodněné občany po dobu 5 let, službu 
mohou využívat obyvatelé města starší 70 let, držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P po 
městě za částku 30 Kč za osobu a jednu jízdu, která nesmí přesáhnout 60 minut, 
přepravu je nutné předem objednat, již brzy bude uskutečněno 10.000 jízd 

- připomínky uživatelů: služba není v provozu celý den, nelze ji objednat jinak než 
telefonicky, dlouhá objednací doba, na klienty není možné čekat, přeprava je možná 
pouze na území SML 

- Bc. Dufek: služba je velmi vytížená (v dopoledních hodinách 90%, v odpoledních 
70%) a ztrátová, typ automobilu není vhodný – automobil pro 7 osob, využívá pouze 1 



osoba, vysoká spotřeba, udržitelnost služby do 12/2020, poté si bude SML muset určit, 
zda bude v poskytování služby pokračovat, zda se pořídí nový automobil, zda se 
služba rozšíří – provozní časy, území, snížení věkové hranice apod. 

- p. Prade poděkoval Bc. Dufkovi za informace 
 
4. Aktuální informace k projektu Liebiegův palác – Centrum aktivního života 

Bc. Dufek stručně informoval o stavu projektu: jedná se o objekt bývalé Oblastní galerie, 
předpokládané výdaje projektu:  220 000 000 Kč (85% dotace z EU, 10% spoluúčast 
SML, 5% ze státního rozpočtu), v objektu vznikne polyfunkční komunitní centrum, kde 
budou působit poskytovatelé sociálních služeb, kulturní a vzdělávací organizace, 
environmentální organizace a organizace poskytující volnočasové aktivity (KS Kontakt, 
BKB, Člověk v tísni, ElvaHelp, apod.), SML by mělo do 08/2019 podat žádost o dotaci, 
na jaře 2020 začátek rekonstrukce, dokončení projektu je plánováno na 06/2021, 
projektové práce Masák & Partner s.r.o. 

 
Před projednáním bodů 5 – 9, které se týkají poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu 
statutárního města Liberec, proběhla diskuze. Předseda výboru p. Prade vysvětlil, že se jedná 
o dotace pro neregistrované sociální služby, služby jedinečného charakteru nebo o dotace, 
které se poskytují na základě klíčů nebo systému financování, které doporučuje Liberecký kraj 
(protidrogová politika, hospicová péče).  
paní Baslová: nesystémovost financování, charitní šatník (Oblastní charita Liberec) x 
ošacovací středisko (Český červený kříž) � 2 poskytovatelé, různé druhy financování 
Bc. Teplá: Český červený kříž je složkou integrovaného záchranného systému, dotace není 
jenom na ošacovací středisko, SML připravuje nový systém financování 
Mgr. Kubáč: Most k naději a Advaita poskytují podobné služby, proč 2 dotace – vysvětleno, 
činnost organizací je odlišná, jejich podporu doporučuje LK v rámci protidrogové politiky LK 
Mgr. Brát: návrh pozvat ředitele organizací na některé další zasedání výboru 
MUDr. Absolonová:  
- Most k naději poskytuje svoje služby již v objektu Felberova? – ano 
- pro zpřehlednění financování individuálních dotací navrhuje vytvořit přehled 

individuálních dotací, které SML (odbor SK) poskytlo v letech 2016, 2017 a 2018 – 
zajistí: p. Háková 

- nábytková banka funguje v době, kdy je většina lidí v práci, jak s nimi komunikovat – info 
na https://na-bank.cz/kontakt/ 

 
 
5. Materiál ZM - Poskytnutí dotace Oblastnímu spolku Českého červeného kříže 

Liberec   
Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/4/2019/03 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schválit poskytnutí individuální dotace na úhradu nákladů 
příjemce vzniklých při poskytování veřejně prospěšných služeb a činností na území 
statutárního města Liberec v souladu s cíli a posláním Českého červeného cíle ve výši 
100.000 Kč.  
 

      Hlasování: 
 

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



 
 

6. Materiál ZM - Poskytnutí dotace obecně prospěšné společnosti Hospic sv. Zdislavy 
Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/4/2019/04 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schválit poskytnutí individuální dotace na úhradu části 
nákladů vzniklých při provozu lůžkového hospice v roce 2019 ve výši 479.425 Kč.  
 

      Hlasování: 
 

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

7. Materiál ZM - Poskytnutí dotace obecně prospěšné společnosti Centrum pro 
zdravotně postižené Libereckého kraje 
Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/4/2019/05 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schválit poskytnutí individuální dotace na spolufinancování 
projektu sociálně-právní ochrany dětí „Komplexní odborná ambulantní a terénní pomoc 
ohroženým rodinám s dětmi v Libereckém kraji“ ve výši 110.000 Kč.  

      
 Hlasování: 

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

8. Materiál ZM - Poskytnutí dotace pro neziskovou organizaci Most k naději, z.s., na 
protidrogové služby na rok 2019 
Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/4/2019/06 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schválit poskytnutí individuální dotace na zajištění 
financování protidrogových služeb kontaktního centra v Liberci a terénních programů 
Liberec ve výši 767.080 Kč. 

       
Hlasování: 

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

 
 

9. Materiál ZM - Poskytnutí dotace pro neziskovou organizaci ADVAITA, z.ú., na 
protidrogové služby na rok 2019 
Předseda výboru p. Prade nahlásil střet zájmů. 
Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/4/2019/07 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schválit poskytnutí individuální dotace na zajištění 
financování protidrogových služeb ve výši 862.965 Kč. 



      Hlasování: 
 

PŘÍTOMNO: 12 PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 VÝSLEDEK: přijato  
 
 

10. Různé 
- p. Háková informovala o aktuálním stavu hodnocení žádostí o dotace z Fondu zdraví a 

prevence – součet požadovaných dotací v programech 4.1 a 4.3, které splňují 
rozhodnou bodovou hranici 14 bodů, překračuje 125 % alokace, tzn., že po vyčerpání 
alokace budou některé žádosti s nejnižším počtem bodů umístěny do zásobníku 
projektů, těmto projektům se dotace přidělí v případě rozhodnutí zastupitelstva města 
o navýšení alokace nebo i v jiných případech navýšení disponibilních prostředků fondu 
pro dané vyhlášení programu, v programech 4.2 a 4.4 obdrží všichni žadatelé dotace 
v požadované výši 

- p. Kašparová informovala o návštěvě paní ministryně Maláčové dne 9. 5. 2019 
v Liberci – členové výboru obdrží pozvánku 

- MUDr. Absolonová: požaduje aktuální informace k projektu Princezna Julie, ona sama 
projekt podporuje, byla by škoda ho ukončit, viz odkaz níže  
https://www.liberec.cz/cz/obcan/aktuality/zpravy-z-mesta/vyjadreni-k-projektu-
prevence-sikany-princezna-julie.html 

- Bc. Teplá: zjistit aktuální informace k problematice vymáhání dluhů černých pasažérů 
u DPMLJ, zvláště mezi sociálně ohroženými jedinci a dětmi – na příště zajistí: PhDr. 
Langr za SML, p. Baslová za Člověka v tísni 

- další zasedání Výboru pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec se 
uskuteční v úterý 14. května 2019 od 15.30 hodin 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. 4. 2019 
Zapsala: Pavlína Háková, tajemnice výboru 
Ověřil: Robert Prade v.r., předseda výboru 

 



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
VÝBOR PRO SOCIÁLNÍ VĚCI A BEZPEČNOST 
 

 
                VÝPIS USNESENÍ 

z 4. zasedání Výboru pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva 
města Liberec konaného dne 16. 4. 2019 

 
 
 
č. usnesení VSVB/4/2019/01 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec souhlasí s programem 
4. zasedání. 

      Hlasování: 
 

PŘÍTOMNO: 12 PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato  
 
 
č. usnesení VSVB/4/2019/02 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec souhlasí se zápisem z 3. 
zasedání výboru konaného dne 12. 3. 2019. 

      Hlasování: 
 

PŘÍTOMNO: 12 PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato  
 
 
č. usnesení VSVB/4/2019/03 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schválit poskytnutí individuální dotace na úhradu nákladů 
příjemce vzniklých při poskytování veřejně prospěšných služeb a činností na území 
statutárního města Liberec v souladu s cíli a posláním Českého červeného cíle ve výši 
100.000 Kč.  
Hlasování: 

 
PŘÍTOMNO: 12 PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato  
 
 
č. usnesení VSVB/4/2019/04 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schválit poskytnutí individuální dotace na úhradu části 
nákladů vzniklých při provozu lůžkového hospice v roce 2019 ve výši 479.425 Kč.  
Hlasování: 

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

 



 
č. usnesení VSVB/4/2019/05 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schválit poskytnutí individuální dotace na spolufinancování 
projektu sociálně-právní ochrany dětí „Komplexní odborná ambulantní a terénní pomoc 
ohroženým rodinám s dětmi v Libereckém kraji“ ve výši 110.000 Kč.  

     Hlasování: 
 

PŘÍTOMNO: 12 PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato  
 
 
č. usnesení VSVB/4/2019/06 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schválit poskytnutí individuální dotace na zajištění 
financování protidrogových služeb kontaktního centra v Liberci a terénních programů 
Liberec ve výši 767.080 Kč. 

      Hlasování: 
 

PŘÍTOMNO: 12 PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato  
 
      
č. usnesení VSVB/4/2019/07 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schválit poskytnutí individuální dotace na zajištění 
financování protidrogových služeb ve výši 862.965 Kč. 

      Hlasování: 
 

PŘÍTOMNO: 12 PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 VÝSLEDEK: přijato  
 
 
 
Schválil předseda výboru: Robert Prade, v.r 
V Liberci 18. 4. 2019 

 


