
Zápis ze 4. zasedání Komise zdravotní a sociální Rady města Liberec 
konaného dne 18. 4. 2017 

Přítomni: MUDr. Kateřina Absolonová, Bc. Lukáš Poruba, Mgr. Zora Machartová, Lukáš 
Průcha, Mgr. Zuzana Palečková, Bc. Martina Teplá, Bc. Lenka Bobvošová, Jana Zobínová 
Neomluveni: Ing. Petra Vokasová  
Hosté: PhDr. Ivan Langr – náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu,  Bc. 
Michael Dufek – ředitel Komunitního střediska Kontakt Liberec, Mgr. Lukáš Jirotka – manažer 
pracovní skupiny prostupného bydlení 

Program jednání:  

1. Informace o činnosti Komunitního střediska Kontakt Liberec, p.o. 
2. Zefektivnění systému prostupného bydlení 
3. Různé  

Zasedání Komise zdravotní a sociální zahájila předsedkyně komise MUDr. Absolonová, která 
přivítala přítomné členy komise a hosty. Poté předala slovo Bc. Dufkovi, aby krátce informoval 
o činnosti příspěvkové organizace. 

K bodu 1  

Bc. Michael Dufek – ředitel Komunitního střediska Kontakt Liberec (dále jen KSK): 
 
- KSK slaví v roce 2017 deset let své existence 
- podány informace o provozování služby Taxík Maxík v roce 2016 

� ve spolupráci s Nadací charty 77 a sítí lékáren Dr. Max obdrželo SML na konci roku 
2015 automobil Ford Tourneo za účelem provozování služby Taxík Maxík 

� v projektu nyní zapojeno 5 měst (Liberec, Prachatice, Kutná Hora, Praha 5 a Ústí nad 
Orlicí), udržitelnost projektu je 5 let 

� v Liberci mohou službu využívat občané starší 70 let, držitelé průkazu ZTP a ZTP/P po 
městě za částku 30 Kč za osobu a jednu jízdu, která nesmí přesáhnout 60 minut, 
přepravu je možno objednat telefonicky v pracovní dny v čase od 8-17 hodin, přeprava 
je dostupná od 7-11 hodin a od 14 do 18 hodin 

� v roce 2016 využilo službu 2.293 osob, náklady služby činily 642.550 Kč, z toho tržby 
od uživatelů cca 85.000 Kč 

� službu zajišťují 2 řidiči na úvazek 25 hodin/týden, mzdy řidičů činí největší náklady – 
využít outsourcing? – ne, chyběl by vztah k zákazníkům 

� v roce 2016 řešeny 4 pojistné události – 2 ze strany řidičů, 1 x vandalismus, 1 x 
poškození skla kamínkem 

� automobil parkuje v ul. Palachova poblíž KSK na pozemku pronajatém od SML – bude 
nutné prodloužení 

� na území Liberce poskytují podobnou službu organizace DPMLJ, CZPLK, Koloseum, 
Atrium, Globus a jeden soukromý provozovatel taxi, přesto je poptávka po službě velká 

� Bc. Bobvošová poděkovala, že díky Taxíku Maxíku bylo možné dopravit i 90leté 
seniory na aktivizační služby do prostor organizace D.R.A.K. 

� sdílení jízd není možné – každý klient má jiné požadavky, automobil není vhodný do 
městského provozu – vysoká spotřeba 

� snížení nákladů by šlo docílit rozšířením cílových skupin, příp. zvýšením jízdného 
maximálně na 50 Kč 



- v roce 2016 pokračoval monitoring SVL, díky němuž výrazně stoupl zájem o volnočasové 
aktivity pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin 

- nově KSK poskytuje i doučování dětí z 1. stupně ZŠ z různých lokalit SML 
- KSK má od roku 2016 schválenou koncepci rozvoje organizace – 2 způsoby rozvoje – 1. 

zachovat stejný obsah služeb x 2. registrovat sociální služby, dozorčí rada preferuje do doby 
přestěhování variantu zachování stejného obsahu služeb, organizaci bude končit nájemní 
smlouva na současné prostory v Palachově ulici, uvažuje se o jejím přestěhování do prostor 
bývalé galerie v Liebiegově paláci, kde by mohl vzniknout jakýsi multifunkční dům – nutná 
rekonstrukce, problémy s památkovým ústavem, náklady by neměly být o moc vyšší, než 
současné provozní náklady organizace 

- rozpočet organizace na rok 2017 je i díky panu náměstkovi PhDr. I. Langrovi schválen ve 
výši, kterou organizace požadovala 

- KSK v roce 2017 předpokládá rozšíření dobrovolnické činnosti a rozšíření počtu 
aktivizačních dnů v domech s pečovatelskou službou, dobrovolnická činnost nemůže být 
dle zákona registrována u Ministerstva vnitra z důvodu, že KSK je příspěvková organizace 

- závěrem Bc. Dufek nabídl možnost uskutečnit zasedání komise v prostorách KSK 
 
 
K bodu 2  
 
Mgr. Jirotka podal stručné statistické údaje k systému prostupného bydlení, který v Liberci 
začal fungovat v lednu 2016: 
- v současné době zařazeno 13 osob, z toho 6 osob je v prvním stupni (ubytovna, azylový 

dům), 6 osob ve druhém a 1 osoba ve třetím stupni (druhý a třetí stupeň jsou nájemní byty 
lišící se podmínkami nájemní smlouvy), osoba ze třetího stupně by cca do 1 měsíce měla 
získat nájemní byt od SML již v běžném režimu 

- 1 klientka ukončila účast v systému na vlastní žádost – byt si našla vlastními silami 
- 1 klient se vrátil z druhého stupně do prvního 
- dle ASZ je systém v Liberci nastaven dobře a není co „zlepšovat“, dobrá spolupráce s NNO 

(Naděje, Člověk v tísni, Romodrom, Oblastní charita) 
- PhDr. Langr upozornil na ne příliš dobrou spolupráci s Odborem sociální péče, v rámci 

IPRÚ by SML mělo zrekonstruovat několik objektů v režimu sociálního bydlení, nyní se 
jedná o 6 lokalit (Orlí, Proboštská, Jablonecká, Dvorská, Žitavská a Dr. Milady Horákové), 
je opětovně vypsáno výběrové řízení na projektanta, v 1. kole se nikdo nepřihlásil 

 
MUDr. Absolonová zjišťovala informace o tzv. kontejnerovém bydlení pro bezdomovce. 
Oslovila radního Prahy 9, kde tento způsob funguje - městská část pronajímá stavební buňky 
za symbolickou korunu bezdomovcům, kteří v nich nacházejí přechodný domov, na oplátku od 
nich vyžaduje spolupráci a pořádek - http://www.denik.cz/z_domova/obytne-bunky-za-korunu-
v-praze-9-se-to-osvedcilo-20170126.html 
 
Na dané téma proběhla diskuse: 
- dle platformy sociálního bydlení to není správný směr  
- pokud je vytvořen kvalitní systém sociálního bydlení, pak je tento způsob vhodný pro malou 
část bezdomovců, kteří by měli zájem 

- bezdomovci jsou často vázáni k určité lokalitě, MP zjistí, zda by měli liberečtí 
“spolupracující” bezdomovci z Pavlovic zájem  

- možným řešením by bylo pořídit např. 2 buňky na zkoušku, zda by tento způsob fungoval 
- jaké buňky? – nové x použité x s toaletou x s topením 

 



K bodu 3 – Různé 
 
• Mgr. Machartová informovala o záměru KÚLK předfinancovat organizace, které poskytují 

sociální služby a které jsou zároveň NNO, tzn. že žádosti na daný rok bude možné podávat 
již v červenci roku předcházejícího, KÚLK vyčlenil 5 mil. Kč, v podstatě jde o zajištění 
finančních prostředků na mzdové náklady v 1. čtvrtletí daného roku 

• seznam problematických míst pro vozíčkáře bude předložen na květnovém zasedání komise 
– jako velmi problematické místo se jeví přístup z ul. 5. května ke KNL, u KNL není 
v podstatě žádná zastávka MHD, velmi nebezpečné místo je na vjezdu z Lipové ulice do 
Oblačné ulice – dopravní značení? 

• Bc. Poruba podal informace směrem k realizaci projektu Asistentů prevence kriminality – 
zpracovává se projektový námět, pak bude nutné zpracovat projektový záměr, 
předpokládaná realizace od ledna 2018 

• dále Bc. Poruba informoval o bezpečnostní situaci ve Vesci, kdy romské děti napadaly děti 
z majoritní společnosti – MP umístila mobilní kameru, současně byli informováni terénní 
pracovníci, aby situaci prošetřili a „domluvili“ rodi čům, situace zklidněna 

• další zasedání Komise zdravotní a sociální se uskuteční v úterý 16. 5. 2017 od 16.00 hodin 
v zasedací místnosti č. 202 ve II. patře historické budovy radnice na téma „Příprava 
nového Komunitního plánu“, pozvánku s časovým předstihem zašle tajemnice komise 

• Mgr. Machartová upozornila, že tvorba Komunitního plánu je na samém začátku a že by 
bylo vhodnější zařadit jiné téma, např. návaznost sociálních služeb 

V Liberci 20. 4. 2017  
Zapsala: Pavlína Háková, tajemnice komise  
Ověřila: MUDr. Kateřina Absolonová  v.r. – předsedkyně komise  


