
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
VÝBOR PRO SOCIÁLNÍ VĚCI A BEZPEČNOST 
 

 
 

Zápis z 9. zasedání Výboru pro sociální věci a bezpečnost 
Zastupitelstva města Liberec konaného dne 26. 11. 2019 

 
Přítomni: Robert Prade, MUDr. Kateřina Absolonová, Mgr. Ivo Brát, Bc. Anna 
Provazníková, Bc. Jiří Zavoral, Mgr. Lucie Židková, MBA, Lenka Procházková, Petra 
Břeňová 
Omluveni: Petra Alžběta Baslová, Bc. Martina Teplá, Mgr. Pavel Kalous – vedoucí odboru 
školství a sociálních věcí, Mgr. Barbora Šolková – odbornice na sociální vyloučení 
Neomluveni:  Jana Kašparová, Mgr. Martin Chochola – Agentura pro sociální začleňování, 
Bc. Lukáš Ron – Agentura pro sociální začleňování 
Hosté: PhDr. Mgr. Ivan Langr – náměstek primátora, Mgr. Ladislav Krajčík – ředitel MP 
Liberec, Bc. Lukáš Poruba – manažer prevence kriminality MP Liberec 
 
Program jednání uvedený v pozvánce: 
1. Zahájení a schválení programu 
2. Schválení zápisu z 8. zasedání výboru 
3. Statut Dotačního fondu statutárního města Liberec – vypořádání připomínek 
4. Materiál ZM – Poskytnutí individuální dotace pro Dům seniorů Liberec – Františkov,  

p. o. a pro Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, p. o. na rok 2019  
5. Materiál ZM - Rezignace na funkce členů Výboru pro sociální věci a bezpečnost 

Zastupitelstva města Liberec a jmenování nových členů 
6. Materiál ZM – Podání žádosti o podporu projektu Centrum aktivního života 
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 5. Materiál ZM - Plán prevence kriminality SML 
pro období 2020 - 2022. Členové výboru souhlasili s doplněným programem.  

 
Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/9/2019/01 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec souhlasí s doplněným 
programem 9. zasedání výboru. 

      Hlasování: 
 

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

 



2. Schválení zápisu z 8. zasedání  
K zápisu z 8. zasedání výboru pro sociální věci a bezpečnost nebyly žádné připomínky.  

 
Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/9/2019/02 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec souhlasí se zápisem z 8. 
zasedání výboru konaného dne 22. 10. 2019.  

      Hlasování: 
 

PŘÍTOMNO: 8 PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato  
 
3. Statut Dotačního fondu statutárního města Liberec – vypořádání připomínek 

PhDr. Mgr. Ivan Langr shrnul stav přípravy změny Statutu Dotačního fondu a jednotlivých 
vyhlášení programů: v současné době probíhá 2. kolo projednávání v dotčených výborech, 
4 fondy (Ekofond, Fond rozvojové spolupráce, Fond zdraví a prevence a Fond vzdělávání) 
by mohly vyhlásit výzvy k předkládání žádostí dle nových podmínek již v 12/2019, ve 2 
fondech (Fond kultury a cestovního ruchu a Sportovní fond) probíhá ještě diskuze a proto 
by k vyhlášení mohlo dojít až v 01/2020. Poté PhDr. Mgr. Ivan Langr okomentoval 
připomínky Mgr. Chocholy: 
- doložení účasti pouze prezenční listinou – doporučen i jiný způsob např. fotografie 
- zkrátit rozpětí výše spolufinancování (snížení bodových rozestupů) 
- uznat dobrovolnictví jako spoluúčast 
- počet realizovaných akcí – opět snížit rozpětí 
- maximální výše podpory – doporučeno snížit na 45.000 Kč 
- změnit výše alokace dle navrhovaného rozpočtu – rozpočet Fondu zdraví a prevence 

na rok 2020 – návrh 1.250.000 Kč – doporučeno v programu 4.1 alokovat částku 
600.000 Kč, v programu 4.2 - 200.000 Kč a v programu 4.3 - 450.000 Kč 

Poté proběhla diskuze: 
MUDr. Absolonová: kritérium počet osob není relevantní, bylo by dobré jej přehodnotit, 
prioritu určitého druhu služby/projektu lze měnit ? – ano, každý rok 
p. Prade: při určení priority lze spolupracovat s ASZ, ŘPS komunitního plánování, MP 
Liberec, apod. 

 
 

4. Materiál ZM – Poskytnutí individuální dotace pro Dům seniorů Liberec – 
Františkov, p. o. a pro Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, p. o. na rok 2019 
 
Na základě žádosti ředitelů organizací Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, p. o. a 
Dům seniorů Liberec – Františkov, p. o. předkládá odbor školství a sociálních věcí návrh 
na poskytnutí individuálních dotací ve výši 150 000 Kč pro každou z organizací. Jedná se 
o finanční příspěvek pro uživatele, kteří mají trvalé bydliště na území města Liberec. 
Dotace jsou účelově vázány na úhradu provozních a osobních nákladů s dobou čerpání od 
1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. 
Úkol:  MUDr. Absolonová navrhuje zpracovat seznam dotací, kterými financuje SML 
krajské PO a naopak, členové výboru souhlasí. 
 
 
 
 



Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/9/2019/03 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schválit poskytnutí dotace pro příspěvkovou organizaci Dům 
seniorů Liberec - Františkov, p. o., IČ 71220054, se sídlem Domažlická 880/8, 460 10 
Liberec 3, ve výši 150.000 Kč na úhradu provozních a osobních nákladů spojených s 
poskytováním sociálních služeb Domov pro seniory, číslo identifikátoru 5172647 a 
Domov se zvláštním režimem, č. identifikátoru 7326055 
a 
pro příspěvkovou organizaci Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, p. o., IČ 
71220038, se sídlem U Sila 321, 463 11 Liberec 30, ve výši 150.000 Kč na úhradu 
provozních a osobních nákladů spojených s poskytováním sociálních služeb Domov pro 
seniory, číslo identifikátoru 3823721 a Domov se zvláštním režimem, č. identifikátoru 
9621480. 
Hlasování: 

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

5. Materiál ZM - Rezignace na funkce členů Výboru pro sociální věci a bezpečnost 
Zastupitelstva města Liberec a jmenování nových členů 
 
Z důvodu rezignace na funkce členů Výboru pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva 
města Liberec předkládá odbor školství a sociálních věcí na základě žádosti 
zastupitelského klubu ANO návrh na jmenování nových členů. 
 
Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/9/2019/04 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec vzít na vědomí rezignace na funkce členů Výboru pro 
sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec Ing. Mgr. Petra Zdráhaly a Mgr. 
Bc. Kubáče a jmenovat novými členy Výboru pro sociální věci a bezpečnost 
Zastupitelstva města Liberec pana Jaroslava Šrajera a pana Jiřího Janečka. 
 
Hlasování: 

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

6. Materiál ZM – Informace o podání žádosti o podporu projektu Centrum aktivního 
života 
 
V návaznosti na strategický dokument „Integrovaný plán rozvoje území Liberec - Jablonec 
nad Nisou“, kdy statutární město Liberec vyhlásilo 29. výzvu k předkládání projektových 
záměrů „Sociální infrastruktura III.“ ve vazbě na průběžnou výzvu IROP č. 61 – "Sociální 
infrastruktura – integrované projekty IPRÚ" bude podána žádost o podporu na projekt 
IPRÚ s názvem „Rekonstrukce Liebiegova paláce pro potřeby polyfunkčního komunitního 
centra - Centrum aktivního života“ (dále jen „CAŽ“). 



 
Paní Břeňová informovala přítomné členy výboru, že projektový tým se neschází, na 
připomínky budoucího provozovatele se nebere zřetel - navrhuje určit politického garanta, 
který bude projekt zaštitovat. 

 
7. Materiál ZM - Plán prevence kriminality SML pro obd obí 2020 – 2022 

Předkládaný dokument aktualizuje bezpečnostní situaci města a navrhuje priority prevence 
kriminality pro období 2020 – 2022. 
Členové výboru již na minulém zasedání výboru projednali pracovní verzi materiálu, 
v tuto chvíli proběhla pouze závěrečná korekce textu. 
 
Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/9/2019/05 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schválit Plán prevence kriminality pro období 2020 -2022. 
 
Hlasování: 

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

 
8. Různé 

− p. Prade informoval o materiálu Sleva z nájemného v městském bytě, kdy bývalá 
nájemkyně městského bytu žádá o slevu z nájemného za období od 19. 4. 2018 do 31. 
5. 2019 ve výši 40%, podle jejího názoru měl byt vady- materiál projednal finanční 
výbor 

− MUDr. Absolonová jako předsedkyně dozorčí rady CZaSP, p.o. informovala o velkém 
zvýšení administrativy a kontrol � situaci by zlepšilo sdílení dat mezi systémy 

− p. Břeňová: prověřit a koordinovat spolupráci KS Kontakt, CZaSP a KPL – PhDr. 
Mgr. Langr prověří na poradě ředitelů dne 27. 11. 2019 

− další zasedání Výboru pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec se 
uskuteční v úterý 10. prosince 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 16.40 hodin. 
 

V Liberci dne 29. 11. 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 9. zasedání Výboru pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva 
města Liberec konaného dne 26. 11. 2019 

 
 
č. usnesení VSVB/9/2019/01 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec souhlasí s doplněným 
programem 9. zasedání výboru. 

      Hlasování: 
 

PŘÍTOMNO: 8 PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato  
 
 
č. usnesení VSVB/9/2019/02 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec souhlasí se zápisem z 8. 
zasedání výboru konaného dne 22. 10. 2019.  

      Hlasování: 
 

PŘÍTOMNO: 8 PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 VÝSLEDEK: přijato  
 
 
č. usnesení VSVB/9/2019/03 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schválit poskytnutí dotace pro příspěvkovou organizaci Dům 
seniorů Liberec - Františkov, p. o., IČ 71220054, se sídlem Domažlická 880/8, 460 10 
Liberec 3, ve výši 150.000 Kč na úhradu provozních a osobních nákladů spojených s 
poskytováním sociálních služeb Domov pro seniory, číslo identifikátoru 5172647 a 
Domov se zvláštním režimem, č. identifikátoru 7326055 
a 
pro příspěvkovou organizaci Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, p. o., IČ 
71220038, se sídlem U Sila 321, 463 11 Liberec 30, ve výši 150.000 Kč na úhradu 
provozních a osobních nákladů spojených s poskytováním sociálních služeb Domov pro 
seniory, číslo identifikátoru 3823721 a Domov se zvláštním režimem, č. identifikátoru 
9621480. 
Hlasování: 

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

 



č. usnesení VSVB/9/2019/04 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec vzít na vědomí rezignace na funkce členů Výboru pro 
sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec Ing. Mgr. Petra Zdráhaly a Mgr. 
Bc. Kubáče a jmenovat novými členy Výboru pro sociální věci a bezpečnost 
Zastupitelstva města Liberec pana Jaroslava Šrajera a pana Jiřího Janečka. 
 
Hlasování: 

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

 
č. usnesení VSVB/9/2019/05 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schválit Plán prevence kriminality pro období 2020 -2022. 
 
Hlasování: 

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

 
 
 

Schválil předseda výboru: Robert Prade, v. r 
V Liberci 29. 11. 2019 


