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Vážené dámy, vážení pánové,  
 

předkládám Vám výroční zprávu společnosti Veřejně prospěšné práce Liberec, o. p. 
s., která Vám přináší přehled činnosti za druhý rok existence společnosti.  Někteří z Vás již 
společnost a její práci znají, jiní se s informacemi o ní setkávají poprvé. Dovolte mi proto 
několik slov úvodem.  

 
Obecně prospěšná společnost Veřejně prospěšné práce Liberec, o. p. s. byla založena 

Statutárním městem Liberec za účelem zajišťování časově omezených pracovních příležitostí 
pro dlouhodobě nezaměstnané, jevící o práci opravdový zájem. 

 
Naším cílem je poskytnout jim dobrý odrazový můstek k získání trvalejšího 

zaměstnání. Na počátku stála myšlenka zlepšit úroveň vzhledu města a zároveň se aktivně 
podílet na řešení nezaměstnanosti. Jak vyplývá z názvu společnosti, nástrojem jsou veřejně 
prospěšné práce. 

 
Zájemci o práci musí být vedeni v evidenci Úřadu práce v Liberci a náplní jejich práce 

je zejména úklid a údržba veřejných prostranství, veřejných budov a komunikací a jiných 
obdobných činností ve prospěch obce nebo ve prospěch státních nebo jiných obecně 
prospěšných institucí, na území města Liberec v souladu se zněním § 112 zákona č. 435/2004 
Sb., o zaměstnanosti. 

 
Veřejně prospěšné práce jsou vhodné zejména pro obtížně umístitelné uchazeče, 

kterým není možné zajistit pracovní místo jiným způsobem (nekvalifikovaní, zejména 
dlouhodobě nezaměstnaní nad jeden rok, společensky nepřizpůsobiví, starší 50 let atd.).  

Délka pracovního poměru jednoho uchazeče o zaměstnání nesmí přesáhnout 12 po 
sobě jdoucích kalendářních měsíců.  

 
Společnost vznikla na základě zápisu do rejstříku obecně prospěšných společností dne 

29. 7. 2005, dne 19. 10. téhož roku zaměstnala prvního zaměstnance.  
  
V roce 2006 bylo v rámci veřejně prospěšných prací vytvořeno dvacet pracovních 

míst. Tato místa vznikají díky příspěvku Úřadu práce Liberec na jejich zřízení. V průběhu 
roku uzavřela společnost s úřadem práce několik dohod o poskytnutí příspěvku, a to s 
platností od dubna na pět pracovních míst a s platností od srpna opět na pět pracovních míst. 
K poklesu počtu zaměstnanců došlo v říjnu, protože v září skončila platnost první dohody 
z roku 2005 na deset míst. Další dohoda, opět na deset míst, byla uzavřena od 1. listopadu 
2006. Od května společnost dále zaměstnávala dva pracovníky na hlavní pracovní poměr, 
kteří vypomáhali v budově městských lázních.  

 
Finančním zdrojem byl kromě příspěvku od ÚP v Liberci příspěvek z rozpočtu 

zřizovatele.  
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Potýkáme se s celou řadou sociálních problémů našich zaměstnanců, které úzce 

souvisí s jejich dosavadní nezaměstnaností. Některým chybí zcela pracovní návyky, mnohým 
je nutné podat pomocnou ruku při řešení jejich nepracovních problémů. Tuto pomoc 
očekáváme i od obecně prospěšných institucí v Liberci, pro něž především naši pracovníci 
svou práci vykonávají. K tomu však dodávám, že se velmi rychle rozloučíme s těmi, kteří 
pracovat opravdu nechtějí. 

 
Nezbytnou koordinaci prací a vzájemnou komunikaci mezi všemi zainteresovanými 

subjekty zajišťuje Mgr. Jana Fejfarová, specialista sociálních věcí odboru sociální péče.  
 
 
Zaměstnanci společnosti jsou operativně posíláni na různé pomocné, úklidové a 

údržbářské práce v Liberci. Přehled míst výkonu a konkretizace práce uvádíme zde: 
 

Hasičská zbrojnice ve Vratislavicích nad Nisou  
- zednické práce, zarovnávání terénu, výkopové práce, betonování podlah, štukování, sekání, 
zdění, bílení, natěračské práce, spolupráce při demolici přístavby, oplechování střechy, 
zateplení oken, průběžné úklidy zbrojnice, odklízení sněhu v areálu atd.  
 
Kryty civilní ochrany v Lucemburské a Husově ulici 
- třídění a rovnání materiálu, odvoz materiálu a nábytku, úklidy (zejména hrabání spadaného 
listí). 
 
Budova městských lázní 
- úklidové a vyklízecí práce 
 
Budovy Magistrátu města Liberec 
- úklidové práce, stěhování kancelářského vybavení úředníků z jiných budov 
 
tzv. Romské komunitní centrum – odbor sociálních a zdravotních služeb 
- úklidové práce (mytí oken, dveří, podlah, obkladů, zábradlí, WC, koupelny, vytírání a 
luxování, vynášení košů), zametání v areálu, práce na zahradě, hrabání spadaného listí apod. 
 
Skatepark – odbor sociálních a zdravotních služeb 
- úklidové práce, odklízení sněhu 
 
TSML, a. s.  
- ruční čistění města (čištění zastávek, chodníků, schodů, podchodů, sídlišť) 
 
Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace 
- odklízení sněhu, spadaného listí, odstraňování ledu, posyp cest, zametání komunikací, 
výpomoc při vyvážení odpadků a chlévské mrvy, čištění okapů, žlabů, vodních ploch, 
zalévání rostlin, drobné zednické práce, výkopové práce, denní uklízení odpadkových košů 
atd.) 
 



 Veřejně prospěšné práce Liberec, o. p. s. 
Výroční zpráva 2006 

 4 

 
 
 
Sportovní areál Svojsíkova - Armáda ČR 
- odklízení spadaného listí z lezeckého trenažéru Jakub a sportovního hřiště, zametání, odvoz 
odpadu, sekání trávy, oprava laviček a branek, úklid polámaných větví, terénní úpravy 
atletické dráhy a doskočiště a jiné pomocné práce 
„ D“ -  občanské sdružení  
- venkovní a úklidové práce - budova ve Švermově ulici 
 
Fokus Myklub Liberec, o. s. 
- odklízení sněhu, odházení hlíny ze zasypané jímky, úklidové práce, práce na zahradě včetně 
jejího zazimování, malování, mytí oken 
 
MŠ Kamarád, příspěvková organizace 
- malování v areálu školky, lakování a broušení krytů na topení, natírání dlaždic, postýlek, 
botníků, schodiště, houpaček a průlezek, broušení, opravy, natírání a lakování židlí, laviček a 
stolů a domečků, výroba polic do skříní, montáž skříní, odklízení sněhu, spadaného listí, práce 
na zahradě (úprava pískoviště a školní zahrady, pletí, stříhání keřů), oprava chodníků, 
úklidové práce apod. 
 
MŠ Beruška, příspěvková organizace 
- práce na zahradě (úklid pískoviště a dvora, zametání, likvidace starých průlezek), broušení, 
opravy a natírání venkovního vybavení (domečků, laviček, průlezek, venkovních dveří, 
sloupů, plotu), hrabání spadaného listí 
 
MŠ Jablůňka, příspěvková organizace 
- malování sklepa, šaten, WC a chodby, opravy chodníků, nátěry dveří, futer a parapetů 
 
MŠ Na Pískovně, příspěvková organizace 
- venkovní úklidové práce, nátěr židlí, laviček, krytů na topení, nátěr plotu, pomoc při 
stěhování  
 
MŠ Kytička, příspěvková organizace 
- odklízení listí, rytí a odplevelení pískovišť, prořezávání keřů a likvidace větví, přehazování 
kompostu a jeho provápnění 
 
MŠ Malínek, příspěvková organizace 
- úklidové práce v areálu školky 
 
MŠ Motýlek, příspěvková organizace 
- úklidové práce, práce na zahradě 
 
MŠ Pohádka, příspěvková organizace 
- sekání trávy 
 
MŠ Rolnička, příspěvková organizace 
- odklízení listí, odvoz starého písku a navážení nového, zametání, úklid sklepa a skladu 
hraček, sekání trávy 
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MŠ Sluníčko, příspěvková organizace 
- úklidové práce, stěhování, nátěr židliček, zábradlí, domečků, parapetů a plotu, malování,  
práce na zahradě (hrabání a kompostování spadaného listí) apod. 
 
ZŠ Švermova, příspěvková organizace 
- úklidové práce, stěhování nábytku, práce na zahradě (stříhání živého plotu, zalévání záhonů, 
sekání trávy), stěhování knihovny, kanceláří a skladu, malování skladu 
 
ZŠ U Školy, příspěvková organizace 
- úklidové a demontážní práce ve sklepě, na půdě i venku, odklízení sněhu, malířské práce 
 
ZŠ Sokolovská, příspěvková organizace 
- úklid umělého hřiště a okolí školy, vyčištění prostoru u bazénu, venkovní úpravy (kopání 
kořenů, hrabání trávy) 
 
ZŠ Broumovská, příspěvková organizace 
- úklidové práce, výpomoc v kuchyni 
 
ZŠ Aloisina Výšina, příspěvková organizace 
- úklidové práce, stříhání stromků, stěhování nábytku, zametání, třídění sběru, mytí skel apod. 

 
 
 
 

V roce 2006 naši zaměstnanci odpracovali celkem 25 112 hodin.  
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Počet odpracovaných hodin za rok 2006
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Zpráva o hospodaření 
 

Údaje účetních výkazů roku 2006 hovoří o stavu a pohybech majetku společnosti 
Veřejně prospěšné práce Liberec, o. p. s. Účetnictví bylo od vzniku společnosti vedeno 
v systému podvojného účetnictví. Společnost vykonávala pouze hlavní činnost. 

 
Společnost se výrazným způsobem zapojila do programu úřadu práce na vytvoření 

pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací, kde na základě vzájemné dohody 
s Úřadem práce v Liberci byl poskytnut příspěvek na deset nových pracovních míst.  

 
Společnost je i nadále podporována Statutárním městem Liberec na základě smluv o 

poskytnutí neinvestiční dotace, která v roce 2006 dosáhla výše 730 000,- Kč a byla určena na 
úhradu provozních nákladů spojených s činností společnosti.  

Náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb se týkají mzdových 
nákladů, pojištění a příspěvky zaměstnavatele na stravování zaměstnanců. Zbylé náklady jsou 
náklady na vlastní činnost (správu) obecně prospěšné společnosti (poplatky, vedení účtu, 
nákup SW a služeb k vedení účetní a mzdové evidence). 

 
Společnost vykázala za účetní rok 2006 kladný hospodářský výsledek ve výši                   

Kč 74 522,66. Tento hospodářský výsledek bude převeden během následujícího období do 
rezervního fondu. Rezervní fond používá společnost nejprve ke krytí ztráty vykázané 
v následujících účetních obdobích. 
 
 

Rozvaha k 31. 12. 2006 
 
A
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Pokladna – kancelář 1 405,00 
Ceniny – stravenky SODEXHO 6 477,00 
Běžný účet 264 961,49 
Pohledávky za zaměstnanci – výživné - 117,00 
Aktiva celkem (k 31. 12. 2006) 272 726,49 

 
Pasiva 2006 
Vlastní jmění 4 000,00 
Rezervní fond 24 855,83 
Zaměstnanci – HPP 132 633,00 
OSSZ 17 008,00 
Zdravotní pojišťovna 17 943,00 
Ostatní přímé daně 448,00 
Jiné závazky - exekuce 1 316,00 
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Hospodářský výsledek  74 522,66 
Pasiva celkem (k 31. 12. 2006) 272 726,49 

 
Pozn. Položkou Pohledávky za zaměstnanci v záporné výši se rozumí srážka ze mzdy 
zaměstnance, která dosud nebyla uhrazena z účtu společnosti. 
 
 

 
 
 

Výkaz nákladů a výnosů za rok 2006 
 

Náklady 2006 
Spotřeba materiálu 5 325,00 
Cestovné 88,00 
Náklady na reprezentaci  278,00 
Náklady na výrobu a tisk výroční zprávy 3 850,00 
Bankovní poplatky  4 820,00 
Poplatky stravenky 4 712,40 
Ostatní služby 15 279,34 
Mzdové náklady hrazené z dotace ÚP 1 133 383,00 
Mzdové náklady hrazené z dotace SML 170 430,00 
Zákonné sociální pojištění (dotace ÚP) 48 927,00 
Zákonné sociální pojištění (dotace SML) 407 460,00 
Pojištění odpovědnosti za škodu 12 846,00 
Příspěvek na stravné zaměstnanců 103 170,00 
Náklady celkem  1 910 568,74 

 
 

Výnosy 2006 
Tržby za prodané zboží 297,00 
Úroky 29,40 
Provozní dotace – Statutární město Liberec 730 000,00 
Provozní dotace – Úřad práce v Liberci 1 254 765,00 
Výnosy celkem  1 985 091,40 

 
 

Hospodářský výsledek za rok 2006 74  522,66 
 
 
 
 
 

Výrok auditora 
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Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace obecně 
prospěšné společnosti Veřejně prospěšné práce Liberec, o.p.s. k 31.12.2006 a nákladů, výnosů 
a výsledku jejího hospodaření za rok 2006 v souladu s českými účetními předpisy. 

 
 
 
 
 

Další činnost společnosti 
 

Logo společnosti 
 
V květnu společnost vyhlásila soutěž o návrh loga společnosti. Celkem přišlo na 70 

návrhů od 21 autorů. Porota složená z členů správní rady a zástupců Statutárního města 
Liberec vybrala v říjnu prvních pět tvůrců, kteří byli pozváni na neformální setkání, při 
kterém byli odměněni dárkovým balíčkem.  

Vítězný návrh se stal majetkem společnosti, která uzavřela s tvůrcem, panem Jiřím 
Tomanem, dohodu o využívání loga s platností od 1. ledna 2007.  

Všechny došlé návrhy log byly během listopadu vystaveny pro veřejnost v nové 
budově Magistrátu města Liberec.  

 
 
Setkání spolupracujících organizací 
 
Protože si velmi vážíme dalších obecně prospěšných institucí, které s námi 

spolupracují na zabezpečení pracovních náplní našich zaměstnanců, rozhodli jsme se 
uspořádat 1. listopadu společné setkání. Nejen, že jsme se osobně poznali, ale především jsme 
diskutovali o zkušenostech s veřejně prospěšnými pracemi, o možnostech zlepšení a většího 
využívání tohoto nástroje aktivní politiky zaměstnanosti a o další spolupráci.  

 
Společnost se stále více zapisuje do povědomí základních a mateřských škol, 

neziskových organizací i jiných právnických subjektů. S prácí našich zaměstnanců se 
setkávají také občané města Liberce přímo v jeho ulicích.  

K tomu viditelně přispěla spolupráce naší společnosti s TSML, a. s., protože od dubna 
se pět našich zaměstnanců podílelo na ručním čištění města, od listopadu již v počtu osmi 
zaměstnanců. Spolupráce s TSML, a. s. je zajímavá především pro samotné zaměstnance 
společnosti. Pokud se osvědčí, mohou si je TSML, a. s. vybrat jako své kmenové zaměstnance 
a nabídnout jim tak perspektivní zaměstnání.  

 
 
Plány společnosti v roce 2007 

 
 Správní rada společnosti na svém 6. zasedání dne 4. 12. 2006 schválila od nového 
roku rozšíření činnosti společnosti o terénní programy v sociálně vyloučených lokalitách, ty 
budou určeny pro samotné zaměstnance na veřejně prospěšných místech a pro ubytované 
v tzv. holobytech v Kateřinkách.  

Dále správní rada schválila vzhledem k dalšímu rozšiřování činnosti a s tím 
souvisejícímu zaměstnávání pracovníků na hlavní pracovní poměr zřízení funkce ředitele 



 Veřejně prospěšné práce Liberec, o. p. s. 
Výroční zpráva 2006 

 9 

společnosti a uložila předsedkyni společnosti zpracovat návrh na změnu zřizovací listiny a 
návrh na zápis schválených změn u příslušného rejstříkového soudu a zajistit v lednu 2007 
předložení těchto materiálů ke schválení orgánům zakladatele.  

 
Správní rada na svém jednání dne 29. 1. 2007 jmenovala ředitelkou společnosti pí 

Šárku Šelongovou s účinností od 1. 2. 2007.  
 
 
 
 
Zastupitelstvo města Liberec na svém lednovém zasedání schválilo Dodatek č. 1 

k zakládací listině společnosti, v němž je mimo jiné navrhována změna názvu společnosti – 
Komunitní práce Liberec, o. p. s.  

 
 
Závěrem bych chtěla upřímně poděkovat všem, kteří se rozhodli činnost společnosti 

podporovat a spolupodílet se na ní. Poděkování patří spolupracujícím organizacím, Úřadu 
práce v Liberci, Statutárnímu městu Liberec a jeho zaměstnancům, kteří zabezpečují provoz 
společnosti. Děkuji i zaměstnancům společnosti, kteří se vlastním přispěním rozhodli řešit 
svou nezaměstnanost a využili našich služeb.   
 
 

V Liberci dne 28. května 2007 
 

   
    Gabriela Krupičková 
předsedkyně správní rady 
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Orgány společnosti 
 
Správní rada 

� Gabriela Krupičková - předsedkyně správní rady 
� Bc. Pavla Červinská 
� JUDr. Marek Řeháček (do 29. 7. 2006), opět od 27. 11. 2006 

 
Dozorčí rada 

� Ing. Jiří Kittner 
� Ing. Pavel Krenk (do 6. 6. 2006) 
� Ing. Aleš Rozkovec (od 6. 6. 2006) 
� Dagmar Helšusová (do 29. 7. 2006) 
� Naděžda Jozífková (od 27. 11. 2006) 

 
 

 
Kontaktní informace 

 
Veřejně prospěšné práce Liberec, o. p. s. 

nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, 460 59 
 

Telefon: 485 244 940, 485 244 834     Fax: 485 244 812 
 

Gabriela Krupičková – krupickova.gabriela@magistrat.liberec.cz 
Mgr. Jana Fejfarová – fejfarova.jana@magistrat.liberec.cz 

 
www.liberec.cz 

 
IČ: 272 75 558 

Bankovní spojení: KB a. s., Liberec 
Číslo účtu:  35 – 5899420267 
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od 1.2.2007 nové kontakty : Šárka Šelongová – selongova.sarka@magistrat.liberec.cz 
                                                     tel.: 485 244 990 
 
          Klára Tekelyová – tekelyova.klara@magistrat.liberec.cz 
                                                     tel.: 485 244 834 
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