
Zápis z 1. zasedání Komise zdravotní a sociální rady města konaného dne 
17. 3. 2015 

 
Přítomni: MUDr. Kateřina Absolonová, Bc. Lenka Bobvošová, MUDr. Peter Hromádka, 
Mgr. Zuzana Palečková, Bc. Lukáš Poruba, Bc. Martina Teplá, Jana Zobínová 
 
Omluveni: Lukáš Průcha, Petra Vokasová 
 
Hosté: PhDr. Ivan Langr – náměstek primátora pro školství, kulturu, sociální věci a cestovní 
ruch 
 
Program jednání: 
 
1. Statut komise zdravotní a sociální  
2. Schválení jednacího řádu komise  
3. Časový plán jednání komise na I. pololetí roku 2015 a jeho schválení  
4. Stanovení programu a náměty na činnost komise  
5. Různé  
 
 
Zasedání Komise zdravotní a sociální zahájila předsedkyně komise MUDr. Absolonová, která 
přivítala přítomné členy komise a vyzvala je, aby se navzájem představili. Současně přivítala 
náměstka primátora pro školství, kulturu, sociální věci a cestovní ruch PhDr. Ivana Langra. 
 
K bodu 1 
 
Předsedkyně informovala přítomné, že Rada města Liberec dne 28. 1. 2015 usnesením č. 
82/2015 zřídila Komisi zdravotní a sociální a současně schválila její statut. Doporučila upravit 
a doplnit stávající statut v čl. III., odst.3) – komise plní funkci Pracovní skupiny prevence 
kriminality, v bodě III., odst. 11) – případně společné jednání s výbory.  
Info k bodu IV. – v současné době činí odměna člena komise 1.000,- Kč/měsíc  a předsedkyně 
komise 2.700,- Kč/měsíc. 
 
 
USNESENÍ  KZS č. 1/2015 
 
Členové komise vzali schválený Statut komise zdravotní a sociální rady města na vědomí a 
současně doporučují zapracovat do něj navržené připomínky a předložit jej radě města 
k opětovnému schválení. 
         T: 05/2015 
         Zajistí: Háková 
 
K bodu 2 
 
K návrhu Jednacího řádu komise byly vzneseny tyto připomínky: 

- článek II., bod 1. – doplnit kromě měsíců červenec a srpen 
- článek III., bod. 2. – doplnit 3 x za rok 
- článek III., bod.10 – doplnit v mimořádných situacích je možno hlasovat způsobem 

per rollam 



- článek III., za bod 11. doplnit nový bod 12. a stávající bod 12. přečíslovat na bod 13. – 
prezenční listina a zápisy ze zasedání komise budou zveřejněny na webových 
stránkách statutárního města Liberec www.liberec.cz 

 
USNESENÍ KZS č. 2/2015 
 
Členové komise projednali a jednomyslně schválili Jednací řád Komise zdravotní a sociální 
rady města s navrženými připomínkami – schválený řád bude přílohou zápisu. 
 
 
K bodu 3 a 4 
 
Předsedkyně komise navrhla, aby se zasedání komise konalo vždy každé 3. úterý v měsíci od 
16 hodin v zasedací místnosti č. 110 v I. patře historické budovy radnice, příp. dle potřeby 
jinde v „terénu“.  Společně pak s panem náměstek PhDr. Langrem navrhli program těchto 
zasedání : 
 
04/2015 – aktuální informace k systému prostupného (dostupného) bydlení na území města 
Liberec – 3 stupně bydlení, nutná změna pravidel přidělování městských bytů, zapojení 
organizací poskytujících sociální služby 
úkol: na příští zasedání pozvat p. Pradeho a p. Šolkovou, rozeslat členům komise materiál, 
týkající se systému prostupného bydlení, zajistí: Háková 
 
05/2015- připomínky k analýze sociálních služeb na území města Liberec – dne 17. 3. 2015 
schválila RM uzavření smlouvy se společností LB plán, s.r.o., která pro SML zpracuje tuto 
analýzu, která se skládá z několika dílčích analýz (potřeby sociálních služeb pro občany, 
současné sítě sociálních služeb, současné pokrytí potřeb sociálních služeb, územní pokrytí a 
dostupnost sociálních služeb, služby navazující na registrované sociální služby nebo s nimi 
související) 
      T zaslání materiálů pro zasedání: 15. 5. 2014 
06/2015 – analýza sociálně vyloučených lokalit na území města Liberce – měla by porovnat 
výsledky z analýzy sociálně vyloučených lokalit, kterou zpracoval KÚLK a zprávou o situaci 
sociálně vyloučených osob, kterou zpracovala pracovní skupina pro problematiku sociálního 
vyloučení a současnou situací 
 
USNESENÍ KZS č. 3/2015 
 
Členové komise jednomyslně schválili časový plán jednání komise zdravotní a sociální na I. 
pololetí roku 2015 takto: 
 
21. 4. 2015 od 16.00 hodin - aktuální informace k systému prostupného (dostupného)  
    bydlení na území města Liberec – zasedací místnost č. 110 v I. 
    patře historické budovy radnice  
19. 5. 2015 od 16.00 hodin – analýza sociálních služeb na území města Liberec - zasedací 
    místnost č. 110 v I. patře historické budovy radnice 
16. 6. 2015 od 16.00 hodin – analýza sociálně vyloučených lokalit na území města Liberec – 
    zasedací místnost č. 110 v I. patře historické budovy radnice 
 
Předpokládaná doba jednání komise byla stanovena max. na 90 minut. 
 



 
 
 
Předsedkyně komise informovala členy komise o tématech z minulých zasedání, které se 
mohou příp. zařadit do programu II. pololetí a vyzvala členy k dalším podnětům na činnost 
komise v roce 2015: 

- připomínky k bezbariérovosti v Liberci 
- potřeby zrakově postižených 
- problematika hazardu a heren 
- absence koncepce primární prevence sociálně patologických jevů (nelze žádat o dotace 

z MŠMT) 
- plán prevence kriminality na další rok (Bc. Poruba) 
- modernizace KNL (MUDr. Hromádka) 

 
Závěrem byly podány informace o projektu Zdravé město a projektu, jehož cílem je varovat 
seniory před nechvalně známými předváděcími akcemi, do kterého se zapojilo již několik 
organizací, kteří „pracují“ se seniory. 
 
 
K bodu 5 
 

- byly projednány organizační záležitosti a předány formuláře pro potřeby personálního 
oddělení  

- další zasedání Komise zdravotní a sociální se uskuteční v úterý 21. 4. 2015 od 16.00 
hodin v zasedací místnost č. 110 v I. patře historické budovy radnice na téma 
„problematika prostupného bydlení na území města Liberec“ 

- pozvánku s časovým předstihem zašle tajemnice komise 
 
 
 
 
 
V Liberci 19. 3. 2015 
Zapsala: Pavlína Háková, tajemnice komise 
 
Ověřila: MUDr. Kateřina Absolonová  v.r. – předsedkyně komise 
 
 
 
 


