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Zápis ze 7. zasedání Komise zdravotní a sociální Rady města Liberec 
konaného dne 10. 11.2015 

 
Přítomni: MUDr. Kateřina Absolonová, Mgr. Zuzana Palečková, Bc. Lukáš Poruba, Bc. 
Martina Teplá, Jana Zobínová, Lukáš Průcha, Bc. Lenka Bobvošová 
Nepřítomni:  MUDr. Peter Hromádka 
Omluveni: Ing. Petra Vokasová 
Hosté: PhDr. Ivan Langr – náměstek primátora, Ing. Jiří Lauerman – zástupce LB plán, s.r.o., 
Mgr. Ladislav Krajčík - ředitel Městské policie Liberec 
 
Program jednání: 

1. Dílčí analýzy sociálních služeb na území statutárního města Liberec – konečná verze 
po zapracování připomínek (LB plán, s.r.o.) 

2. Plán prevence kriminality města Liberec pro období 2016 – 2018 (MP Liberec) 
 
Zasedání Komise zdravotní a sociální zahájila předsedkyně komise MUDr. Absolonová, která 
přivítala přítomné členy komise a hosty.  
 
K bodu 1 
PhDr. Langr:  
• informoval o záměru využít LB plán, s.r.o., ke zpracování dalších analýz, metodik 

(metodika zavádění městské sítě sociálních služeb, analýza potřebnosti krizových lůžek a 
potřebnosti sociálně aktivizačních služeb) 

• dále informoval o tom, že SML bude iniciovat jednání s Libereckým krajem ve věci 
spolupráce v oblasti problematiky sociálních služeb 

• informoval o schválení finanční podpory „kamennému hospici“ 
• dále informoval o nadcházející schůzce k Dotačnímu fondu statutárního města Liberec 

(projednání nových programů a navýšení alokací), rada města by tyto měla schvalovat 
v příštím týdnu 
- dojde ke spojení Fondu zdraví a Fondu prevence 
- k projednání a schválení jsou předkládány tyto programy: 

• Prevence civilizačních chorob a podpora aktivit zdravého životního stylu, 
- na podporu zdravotních preventivních a léčebných programů, vedoucích k 

prevenci získaných onemocnění, jako jsou diabetes, onkologická onemocnění, 
vnitřní onemocnění, TBC, AIDS, infekční onemocnění či onemocnění centrální 
nervové soustavy, 

- na podporu pobytových rekondičních a rehabilitačních programů, na podporu 
projektů a osvětových programů v oblasti zdravé výživy, duševního zdraví či 
hygieny, 

- navrhovaná alokace 600 tis. Kč 
• Primární prevence sociálně patologických jevů, 

- na podporu prevence sociálně patologických jevů, jako jsou užívání 
návykových látek, gambling, rasismus, xenofobie, šikana, týrání a zneužívání 
dětí či různé formy násilného chování, 

- navrhovaná alokace 500 tis. Kč 
• Prevence sociálního vyloučení a podpora začleňování, 

- na podporu specifických skupin ohrožených sociálním vyloučením, jako jsou 
zdravotně postižené osoby, osoby bez domova, osoby propuštěné z výkonu 
trestu, oběti trestných činů, osoby opouštějící ústavní péči, dlouhodobě 
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nezaměstnaní, neúplné rodiny s dětmi či senioři (terénní programy, poradenství 
aj.), 

- na podporu aktivit národnostních menšin a etnických skupin (terénní programy, 
poradenství aj.), 

- navrhovaná alokace 500 tis. Kč 
• Protidrogová politika,  

- na podporu aktivit směřovaných na specifické skupiny obyvatel v oblasti 
protidrogové politiky, 

- navrhovaná alokace 200 tis. Kč 
• Prevence kriminality a bezpečnost silniční dopravy. 

- na podporu prevence bezpečnosti silniční dopravy a aktivit prevence 
kriminality, 

- navrhovaná alokace 200 tis. Kč. 
- zacílení programů je pro město Liberec nebo občany města Liberce 
- oprávněnými žadateli jsou navrhovány fyzické i právnické osoby bez omezení (tedy i 

příspěvkové organizace města) 
- spoluúčast je navrhována ve výši 20% z přidělené dotace u části Programu ekofondu, 

u programů v sociální oblasti není navrhována spoluúčast 
 
MUDr. Absolonová pochválila zpracování analýzy. 
 
PhDr. Langr shrnul kroky, které resort činí: 

1) zmapovat oblast 
2) najít, zahájit koncepční řešení 
3) realizovat projekty k řešení vzniklých situací 

 
K tématu proběhla diskuze a byly zodpovězeny otázky: 
p. Průcha – vznesl připomínku k fondům, kdy v minulosti nebylo možné čerpat dotace např. 
na zajištění potravin na dětských táborech a dotaz, zda tato podmínka byla v novém znění 
ponechána či změněna 
PhDr. Langr – uvedl neuznatelné náklady dotačních programů tj. dary třetím osobám, odpisy 
majetku, náklady na pořízení alkoholických nápojů, náklady na služební cesty nad 15 % 
nezbytných nákladů realizovaného projektu, pokuty, penále a jiné sankce (rezervy na možné 
budoucí ztráty), daň z přidané hodnoty (u plátců DPH), úroky, které dluží žadatel třetí osobě a 
odváděné členské či jiné příspěvky podobného typu 
Bc. Bobvošová – vznesla připomínku k počtu rodin, kterým je poskytována služba sociálně 
aktivizační služby, doporučení do budoucna vidí, jaké malé číslo, zaznamenávají velký nárůst 
rodin, hodně se na ně nyní obrací rodiče dětí s ADHD, zvyšuje se počet dětí vyžadujících 
speciální podporu 
Ing. Lauerman  - vysvětlit, že pojmout doporučení počtů bylo velice složité, jde o jakýsi 
nástřel, přesná čísla je nutné podložit analýzou skutečné potřeby, zjistit skutečný stav „trhu“. 
Dále uvedl, že některá doporučení, oblasti uvedené v analýze je nutné řešit na úrovni kraje, 
jiné dokonce na národní úrovni 
Bc. Bobvošová – informovala o zkušenosti, resp. o informaci, podnětu z úřadu práce, že na 
trhu chybí sociálně terapeutické dílny. V této souvislosti informovala o své pracovní 
zkušenosti, že mnoho osob s psychickým a psychiatrickým onemocněním nemá práci 
MUDr. Absolonová – dotázala se, zda je zde organizace, která poskytuje služby autistickým 
dětem 
Bc. Bobvošová – k dotazu uvedla, že krom Střediska pro ranou péči, o.p.s. je to Sdružení 
SLUNCE VŠEM v Turnově a v Liberci se jedná o některé školy např. ZŠ U Soudu 
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p. Průcha – informoval o připravovaných výzvách na asistenty 
 
 
K bodu 2 
Bc. Poruba představil Plán prevence kriminality, z jakých podkladů při jeho zpracování 
vycházel apod.  
• informoval, že jde o prvotní materiál, který bude ještě doplněn o statistiky, o kterých 

informoval na jednání komise (statistika počtu trestných činů, krádeží prostých, krádeží 
aut, násilné trestné činnosti, znásilnění, loupežná přepadení, mravnostní činy apod.) – 
celkově dochází ke snížení všech druhů kriminality v Liberci  

• plán je zpracováván na tři roky a v závěru navrhuje řešení  - v zásadě jde o to, že je nutné 
v plánu popsat oblasti, které je nutné řešit, aby na řešení těchto problémů bylo možné 
čerpat finanční prostředky (co není v plánu, to nelze finančně podpořit) 

• dále se zpracovávají dílčí roční plány, které řeší aktuální, akutní situace 
• Mgr. Krajčík: informoval o nové skutečnosti, že v poslední době dochází k tomu, že 

některé drobnější trestné činy nejsou lidmi ohlašovány (tím může však docházet ke 
zkreslování statistik) 

• Bc. Poruba: informoval, že ve věci levicového extremismu je v Liberci klid, pracuje zde 
uskupení Antifa a fotbaloví fanoušci. Mgr. Krajčík k tomuto tématu uvedl, že problém je 
spíše v Německu (Hoyerswerda aj.)  

• Mgr. Krajčík: podal informaci, že 70% vězňů, kteří byli propouštěni na „prezidentskou“ 
amnestii je zpět ve vězení 

• shrnul navrhovaná opatření Plánu prevence a podal k nim bližší vysvětlení  
 
 
USNESENÍ  KZS č. 11/2015  
  
Komise zdravotní a sociální Rady města Liberec projednala předložený Plán prevence 
kriminality města Liberec pro období 2016 – 2018 a bere ho na vědomí s tím, že se 
předpokládá doplnění především analytických dat ihned poté, co budou k dispozici.      
 
 
 
- další zasedání Komise zdravotní a sociální se uskuteční v úterý 15. 12. 2015 od 16.00 

hodin v zasedací místnost č. 110 v I. patře historické budovy radnice na téma 
„Příprava nového Komunitního plánu sociálních služeb a služeb sociálního 
charakteru v regionu Liberec“ 

- pozvánku s časovým předstihem zašle tajemnice komise 
 
 
 
 
V Liberci 12. 11. 2015 
Zapsala: Bc. Martina Teplá – členka komise 
 
Ověřila: MUDr. Kateřina Absolonová  v.r. – předsedkyně komise 
 
 
 


