
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
VÝBOR PRO SOCIÁLNÍ VĚCI A BEZPEČNOST 
 

 
 

Zápis z 8. zasedání Výboru pro sociální věci a bezpečnost 
Zastupitelstva města Liberec konaného dne 22. 10. 2019 

 
Přítomni: Robert Prade, MUDr. Kateřina Absolonová, Mgr. Ivo Brát, Bc. Anna 
Provazníková, Bc. Jiří Zavoral, Mgr. Lucie Židková, MBA, Lenka Procházková, Petra 
Alžběta Baslová, Mgr. Bc. Martin Kubáč 
Omluveni: Petra Břeňová, Jana Kašparová, Bc. Martina Teplá, Mgr. Pavel Kalous – vedoucí 
odboru školství a sociálních věcí, Mgr. Barbora Šolková – odbornice na sociální vyloučení, 
Mgr. Ladislav Krajčík – ředitel MP Liberec  
Neomluveni: - 
Hosté: PhDr. Mgr. Ivan Langr – náměstek primátora, Mgr. Martin Chochola – Agentura pro 
sociální začleňování, Bc. Lukáš Ron – Agentura pro sociální začleňování, Bc. Lukáš Poruba – 
manažer prevence kriminality MP Liberec 
 
Program jednání uvedený v pozvánce: 
1. Zahájení a schválení programu 
2. Schválení zápisu ze 7. zasedání 
3. Statut Dotačního fondu statutárního města Liberec  
4. Materiál ZM – Poskytnutí dotace organizaci ADVAITA, z. ú. a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy 
5. Materiál ZM - Poskytnutí individuální dotace organizaci Ruprechtický farní spolek 
6. Materiál ZM – Poskytnutí individuální dotace Oblastní charitě Liberec 
7. Různé 
8. 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 8 členů a byl prohlášen za usnášeníschopný. Poté 
předseda navrhl zařadit do programu bod – Plán prevence kriminality SML pro období 
2020 - 2022. Členové výboru souhlasili s doplněným programem.  
Předseda dále informoval o novém způsobu předávání materiálů pro jednání výboru a to, 
že členové výboru mají materiály k dispozici na webu SML, mailem se již neposílají. 

 
Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/8/2019/01 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec souhlasí s doplněným 
programem 8. zasedání výboru. 

      Hlasování: 
 

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

 



 
2. Schválení zápisu ze 7. zasedání  

K zápisu ze 7. zasedání výboru pro sociální věci a bezpečnost nebyly žádné připomínky.  
 

Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/8/2019/02 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec souhlasí se zápisem 
ze 7. zasedání výboru konaného dne 10. 9. 2019.  

      Hlasování: 
 

PŘÍTOMNO: 8 PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 VÝSLEDEK: přijato  
 
3. Statut Dotačního fondu statutárního města Liberec  

PhDr. Mgr. Ivan Langr informoval o tom, že na změně Statutu pracuje společně s Mgr. 
Ottou, vedoucím odboru regionálního rozvoje a evropských projektů na KÚLK a 
tajemníky jednotlivých dílčích fondů již 5 měsíců. Souběžně probíhá spolupráce 
s odborem informatiky a nastavení systému Grantys. Následně popsal nejdůležitější 
změny: 
o pro maximální zjednodušení jak pro správce fondu, tak i žadatele je navržen pouze 1 

dokument a to Statut Dotačního fondu společný pro všechny dílčí fondy; pravidla 
budou zrušena, 

o žádosti budou podávány v elektronickém systému Grantys, není dořešen podpis – 
elektronický x ruční, 

o dotace bude poskytována na konkrétní účel – bude důležité dosažení účelu, ne 
jednotlivé položky rozpočtu. 

Změna role výboru při vyhlašování jednotlivých programů. Výbor bude zejména určovat: 
o počet jednotlivých programů a účel podpory; každý program může mít jiné 

podmínky, 
o celkový finanční objem určený pro vyhlášení programu, 
o maximální výši dotace, 
o uznatelné výdaje, 
o omezení podpory, 
o specifická kritéria pro jednotlivé programy, důležitá je objektivita (černá x bílá); 

jedno kritérium - výše spolufinancování ze strany SML je navrženo jako společné 
kritérium pro všechny fondy, 

o postup při vyčerpání alokované částky programu – přesun finančních prostředků, 
krácení požadované výše dotace. 

Dalšími výhodami bude možnost dokládat přílohy pouze jednou. Přílohy, které je možné 
získat z veřejně přístupných rejstříků, si správce programů zajistí sám. 
Úkol: členové výboru zašlou tajemnici výboru své návrhy a připomínky ke statutu i 
vyhlášení, T: 25. 10. 2019 
Obdržené připomínky se rozdělí do 3 kategorií a to:  

o zapracují se ihned, 
o proběhne diskuze, 
o nezapracují se, protože budou v rozporu s filozofií navrhovaných změn. 

Do příštího jednání výboru se akceptovatelné připomínky zapracují a na prosincovém 
zasedání ZM byl pak mělo dojít ke schválení statutu, příp. i k vyhlášení jednotlivých 
programů. 



p. Prade: ke změnám podmínek programů tak může docházet každý rok? – ano, je to 
možné, obzvláště směrem k údajům, které budou získány praxí; SML chybí strategický 
dokument směrem ke zdravotnictví – kritérium souladu s dokumenty nemusí obsahovat 
každý program 
PhDr. Mgr. Langr: žádost ponechat bodovou škálu 1 – 10 bodů, každému kritériu lze 
přiřadit různou váhu 
Závěrem proběhla diskuze. 
 
Příchod: Bc. Zavoral 
 
Do programu byl zařazen bod – Plán prevence kriminality SML pro období 2020 – 2022. 

 
4. Plán prevence kriminality SML pro období 2020 – 2022 

S Plánem prevence kriminality seznámily přítomné členy výboru Bc. Poruba a Mgr. 
Chochola. Do výboru je nyní materiál předkládán jako informace, materiál již 
předschválila Pracovní skupina prevence kriminality. Jedná se o 3letý dokument, každý 
rok se pak zpracovává Program prevence kriminality na daný rok. Členové výboru 
obdrželi shrnující materiál – závěry kriminální analýzy, specifické sociálně-bezpečnostní 
problémy, závěry institucionální analýzy a zásadní návrhy. 
 

5. Materiál ZM – Poskytnutí dotace organizaci ADVAITA, z. ú. a uzavření 
veřejnoprávní smlouvy 
Na základě žádosti ředitelky organizace ADVAITA, z. ú., předkládá odbor školství a 
sociálních věcí Radě a následně Zastupitelstvu města Liberec návrh na schválení 
poskytnutí dotace ve výši 200.000 Kč na spolufinancování programů primární prevence 
rizikového chování na základních a středních školách v Liberci. 
Předseda výboru p. Prade nahlásit střet zájmů. 
 
Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/8/2019/03 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schválit  poskytnutí dotace organizaci ADVAITA, z. ú., se 
sídlem Rumunská 14/6, 460 01 Liberec IV-Perštýn, IČ: 65635591, na spolufinancování 
programů primární prevence rizikového chování na základních a středních školách v 
Liberci ve výši 200.000 Kč. 

      Hlasování: 
 

PŘÍTOMNO: 9 PRO: 7 PROTI: 1 ZDRŽEL SE: 1 VÝSLEDEK: přijato  
 

6. Materiál ZM - Poskytnutí individuální dotace organizaci Ruprechtický farní spolek 
Ruprechtický farní spolek podal žádost o neinvestiční individuální účelovou dotaci 
z rozpočtu SML na registrovanou sociální službu Denní stacionář pro seniory U Antonína 
Liberec, Ruprechtice. Dotace je účelově vázána na úhradu provozních a osobních nákladů 
s dobou čerpání od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. 
PhDr. Mgr. Langr vysvětlil důvod, proč je materiál předkládán opětovně – změna systému 
a termínů zasedání výboru, na zářijovém výboru ještě materiál neprojednala rada města. 
 
 
 



 
Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/8/2019/04 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schválit poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč pro 
Ruprechtický farní spolek, IČ 27016781, se sídlem Divoká 1186, 460 14 Liberec 14, na 
úhradu provozních a osobních nákladů spojených s poskytováním služby dle § 46 zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, na Denní stacionář 
pro seniory U Antonína Liberec, Ruprechtice, identifikátor služby 9603734. 

      Hlasování: 
 

PŘÍTOMNO: 9 PRO: 7 PROTI: 1 ZDRŽEL SE: 1 VÝSLEDEK: přijato  
 
 

7. Materiál ZM - Poskytnutí individuální dotace Oblastní charitě Liberec  
Na základě žádosti ředitele organizace Oblastní charita Liberec předkládá odbor školství a 
sociálních věcí návrh na poskytnutí individuální dotace ve výši 200 000 Kč na 
registrovanou sociální službu Domov pokojného staří – Domov sv. Vavřince. Dotace je 
účelově vázána na úhradu provozních a osobních nákladů s dobou čerpání od 1. 1. 2019 
do 31. 12. 2019. 
 
Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/8/2019/05 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schválit poskytnutí dotace ve výši 200.000 Kč na rok 2019 
pro neziskovou organizaci Oblastní charita Liberec, IČ 26520699, na úhradu provozních 
a osobních nákladů spojených s poskytováním sociální služby dle ust. § 49 zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, Domovy pro 
seniory, identifikátor služby č. 6940940. 
Hlasování: 
 
PŘÍTOMNO: 9 PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2 VÝSLEDEK: přijato  
 

 
8. Různé 

− nebylo diskutováno 
− další zasedání Výboru pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec se 

uskuteční v úterý 26. listopadu 2019 od 15.30 hodin v zasedací místnosti č. 202 ve 
II. pat ře historické budovy radnice, pozvánku s časovým předstihem zašle tajemnice 
výboru 

 
7. Závěr 

Předseda ukončil zasedání výboru v 16.50 hodin. 
 

V Liberci dne 31. 10. 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 8. zasedání Výboru pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva 
města Liberec konaného dne 22. 10. 2019 

 
 
č. usnesení VSVB/8/2019/01 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec souhlasí s doplněným 
programem 8. zasedání výboru. 

      Hlasování: 
 

PŘÍTOMNO: 8 PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato  
 
 
č. usnesení VSVB/8/2019/02 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec souhlasí se zápisem 
ze 7. zasedání výboru konaného dne 10. 9. 2019.  

      Hlasování: 
 

PŘÍTOMNO: 8 PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 VÝSLEDEK: přijato  
 
 
č. usnesení VSVB/8/2019/03 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schválit  poskytnutí dotace organizaci ADVAITA, z. ú., se 
sídlem Rumunská 14/6, 460 01 Liberec IV-Perštýn, IČ: 65635591, na spolufinancování 
programů primární prevence rizikového chování na základních a středních školách v 
Liberci ve výši 200.000 Kč. 

      Hlasování: 
 

PŘÍTOMNO: 9 PRO: 7 PROTI: 1 ZDRŽEL SE: 1 VÝSLEDEK: přijato  
 
 
č. usnesení VSVB/8/2019/04 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schválit poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč pro 
Ruprechtický farní spolek, IČ 27016781, se sídlem Divoká 1186, 460 14 Liberec 14, na 
úhradu provozních a osobních nákladů spojených s poskytováním služby dle § 46 zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, na Denní stacionář 
pro seniory U Antonína Liberec, Ruprechtice, identifikátor služby 9603734. 

      Hlasování: 
 

PŘÍTOMNO: 9 PRO: 7 PROTI: 1 ZDRŽEL SE: 1 VÝSLEDEK: přijato  

 



 
č. usnesení VSVB/8/2019/05 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schválit poskytnutí dotace ve výši 200.000 Kč na rok 2019 
pro neziskovou organizaci Oblastní charita Liberec, IČ 26520699, na úhradu provozních 
a osobních nákladů spojených s poskytováním sociální služby dle ust. § 49 zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, Domovy pro 
seniory, identifikátor služby č. 6940940. 
Hlasování: 
 
PŘÍTOMNO: 9 PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2 VÝSLEDEK: přijato  
 
 

 
 
Schválil předseda výboru: Robert Prade, v. r 
V Liberci 31. 10. 2019 


