
Zápis z 10. zasedání Komise zdravotní a sociální Rady města Liberec 
konaného dne 13. 12. 2016 

Přítomni: MUDr. Kateřina Absolonová, Jana Zobínová, Bc. Lenka Bobvošová, Bc. Lukáš 
Poruba, Ing. Petra Vokasová, Mgr. Zora Machartová, Bc. Martina Teplá  

Omluveni: PhDr. Ivan Langr – náměstek primátora pro školství, kulturu, sociální věci a 
cestovní ruch, Lukáš Průcha, p. Olga Merglová, p. Petr Hampacher, p. Kateřina Šretrová 

Neomluveni: Mgr. Zuzana Palečková 

Hosté: p. Lubomír Popp – vedoucí oddělení krizového řízení MML, plk. Mgr. Michal Dvořák 
– vedoucí oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZSLK, p. Jana Urbanová – 
manažerka PSKP pro seniory 

Program jednání:  

1. Integrovaný záchranný systém a krizové řízení 
2. Časový plán jednání komise na I. pololetí roku 2017 a jeho schválení, náměty na 
činnost komise 

3. Různé 

Zasedání Komise zdravotní a sociální zahájila předsedkyně komise MUDr. Absolonová, která 
přivítala přítomné členy komise a hosty. Informovala, že téma IZS navrhla k projednání 
v komisi Bc. Bobvošová z organizace D.R.A.K., která  mj. poskytuje  sociální služby osobám 
s tělesným znevýhodněním a pečujícím rodinám v terénu a ona by těmto osobám ráda 
poskytla užitečné informace. Pozváni byli i manažeři pracovních skupin komunitního 
plánování. 

K bodu 1  

Mgr. Dvořák (HZS): 
- úvodem vysvětlil pojem integrovaný záchranný systém = koordinovaný postup složek - 

základních -  HZS, PČR a ZZS a ostatních – jednotky požární ochrany obce, armáda 
- IZS Liberec jako takový neexistuje - neziskové organizace tedy zapojit nelze 
- HZS může pro organizace v případě zájmu uspořádat např. cvičení požární ochrany, 

nácvik evakuace osob, školení, apod. – nutná účast většího počtu osob či organizací 
- informovat a varovat o mimořádných událostech by měl v obcích starosta 
- info o programu Hasík na ZŠ 
- na školách byla výuka civilní ochrany zrušena, školí se pouze učitelé 
- na webu HZS odkazy na zajímavé publikace 

http://www.hzslk.cz/429-informace-materialy.html 
- pro lepší koordinaci pomoci byl po povodních 2010 založen PANEL humanitárních 

organizací Libereckého kraje 
http://www.hzslk.cz/345-panel-libereckeho-kraje.html 
 
 
 
 
 



p. Popp(MML): 
- oddělení krizového řízení v současnosti eviduje 8 jednotek sborů dobrovolných hasičů, 

které se mohou v případě mimořádné události na žádost velící složky (z 98% HZS) zapojit 
do IZS, ochranu civilního obyvatelstva má na starost SDH Karlinky 

- v případě mimořádné události oddělení spolupracuje zejména s SDH, MP a odborem 
sociální péče a odborem školství a sociálních věcí 

- spravuje nemovitosti v majetku SML – hasičské zbrojnice, kryty CO a objekty související 
s krizovým řízením CO 

- SML poskytuje službu – informování občanů pomocí SMS zpráv - přihlášeným občanům 
jsou zasílány SMS zprávy o mimořádných událostech a krizových situacích jako jsou 
např. povodně či kalamity – malý zájem 
http://www.liberec.cz/cz/magistrat-radnice/odbory-magistratu/odbor-kancelar-
tajemnika/oddeleni-krizoveho-rizeni/aktuality/zasilani-informaci-pomoci-sms-zprav.html 

- na webu SML je také rubrika Co dělat když 
http://www.liberec.cz/files/dokumenty/odbory/odbor-kancelar-tajemnika/odd-
ktkr/zajimave_odkazy.pdf 

 
Členové komise navrhli možné způsoby propagace: 

• o IZS lze informovat v Libereckém zpravodaji – všeobecně, dále pak vždy na konkrétní téma, 
např. pálení trávy, adventní věnce 

• prostory Komunitního střediska Kontakt Liberec 
• vozy MHD 
• čekárny v KNL 
• kvartální setkání seniorů v DPS 

 

USNESENÍ KZS č. 6/2016  

Členové Komise zdravotní a sociální doporučují: 

1. zveřejnit všeobecné informace o integrovaném záchranném systému a krizovém 
řízení v Libereckém zpravodaji a následně pokračovat články vázanými vždy 
k aktuálnímu tématu, zajistí: p. Popp, Mgr. plk. Dvořák 

2. uspořádat školení pro klienty neziskových organizací i pro samotné zaměstnance – 
sociální pracovníky směrem k prevenci, zajistí: Bc. Bobvošová, p. Urbanová, plk. 
Mgr. Dvořák 

3. projednat s náměstkem primátora PhDr. Langrem možnost umístění informativních 
letáčků ve vozech MHD, zajistí: MUDr. Absolonová 

K bodu 2 

 
MUDr. Absolonová navrhla, aby se zasedání komise konalo jako obvykle každé 3. úterý 
v měsíci od 16.00 hodin, výjimkou je únor a červen 2017 z důvodu nepřítomnosti 
předsedkyně. 
 
 
 
 
 



 
USNESENÍ KZS č. 7/2016 
 
Členové komise jednomyslně schválili časový plán jednání komise zdravotní a sociální na I. 
pololetí roku 2017 takto: 
 
 
17. 1. 2017 od 16.00 hodin – péče o oběti trestných činů a krizová intervence a pomoc  

zasedací místnost č. 110 v I. patře historické budovy radnice 
 
14. 2. 2017 od 16.00 hodin – Strategický plán sociálního začleňování – projekty 

zasedací místnost č. 110 v I. patře historické budovy radnice 
 
21. 3. 2017 od 16.00 hodin – pomoc lidem s trestní minulostí v návratu do společnosti 

zasedací místnost č. 110 v I. patře historické budovy radnice 
 
18. 4. 2017 od 16.00 hodin  - zefektivnění systému prostupného bydlení       
    zasedací místnost č. 110 v I. patře historické budovy radnice
  
16. 5. 2017 od 16.00 hodin – příprava nového Komunitního plánu 

zasedací místnost č. 110 v I. patře historické budovy radnice 
 
13. 6. 2017 od 16.00 hodin – rezerva 
    zasedací místnost č. 110 v I. patře historické budovy radnice 
 
Předpokládaná doba jednání komise byla stanovena max. na 90 minut. 
Změna programu je možná. 

K bodu 3 - Různé 

• další zasedání Komise zdravotní a sociální se uskuteční v úterý 17. 1. 2017 od 16.00 
hodin v zasedací místnosti č. 110 v I. patře historické budovy radnice na téma „Péče o 
oběti trestných činů a krizová intervence a pomoc“. Pozvánku s časovým předstihem zašle 
tajemnice komise. 

 

V Liberci 15. 12. 2016  
Zapsala: Pavlína Háková, tajemnice komise  
Ověřila: MUDr. Kateřina Absolonová  v.r. – předsedkyně komise  
 


