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VÝBOR PRO SOCIÁLNÍ VĚCI A BEZPEČNOST 
 

 
 

Zápis z 2. zasedání Výboru pro sociální věci a bezpečnost 
Zastupitelstva města Liberec konaného dne 12. 2. 2019 

 
Přítomni: Robert Prade, Petra Břeňová, MUDr. Kateřina Absolonová, Petra Alžběta Baslová, 
Mgr. Ivo Brát, Jana Kašparová, Mgr. Bc. Martin Kubáč, Lenka Procházková, Bc. Anna 
Provazníková, Bc. Martina Teplá, Bc. Jiří Zavoral, Ing. Mgr. Petr Zdráhala, Mgr. Lucie 
Židková, MBA 
Omluveni: Mgr. Pavel Kalous – vedoucí odboru školství a sociálních věcí, Mgr. Barbora 
Šolková – odbornice na sociální vyloučení 
Neomluveni: - 
Hosté: PhDr. Mgr. Ivan Langr – náměstek primátora, Mgr. Ladislav Krajčík – ředitel MP 
Liberec, Bc. Lukáš Poruba – manažer prevence kriminality MP Liberec, Bc. Dana Morcová – 
vedoucí oddělení humanitního, Mgr. Martin Chochola – Agentura pro sociální začleňování 
 
Program jednání uvedený v pozvánce: 

1. Zahájení a schválení programu 
2. Schválení zápisu z 1. zasedání 
3. Materiál do ZM – vyhlášení dotačního titulu na financování sociálních služeb v roce 

2019 
4. Různé 
5. Závěr 

 
1. Zahájení a schválení programu 

Zasedání výboru zahájila místopředsedkyně výboru paní Petra Břeňová, která přítomné 
členy výboru a hosty přivítala. Výbor se sešel v počtu 10 členů a byl prohlášen za 
usnášeníschopný. Přítomní členové výboru souhlasili s programem. 

 
Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/2/2019/01 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec souhlasí s programem 
2. zasedání. 

      Hlasování: 
 

PŘÍTOMNO: 10 PRO: 10 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato  
 
 
2. Schválení zápisu z 1. zasedání  

K zápisu z 1. zasedání výboru pro sociální věci a bezpečnost nebyly žádné připomínky.  
 
 
 
 

 



Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/2/2019/02 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec souhlasí se zápisem z 1. 
zasedání výboru konaného dne 15. 1. 2019. 

      Hlasování: 
 

PŘÍTOMNO: 10 PRO: 10 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato  
 

 
3. Materiál do ZM - vyhlášení dotačního titulu na financování sociálních služeb v roce 

2019  
Materiál byl již předložen na minulém zasedání výboru. Z důvodu hospodaření SML v 
režimu rozpočtového provizoria bude materiál předložen na únorové zasedání 
zastupitelstva města, které se koná dne 28. 2. 2019 a kde by měl být schválen rozpočet na 
rok 2019. Došlo pouze ke změně harmonogramu administrace žádostí. PhDr. Langr 
upozornil na doplnění informace o tom, že po ukončení příjmu žádostí nebude žadatelům, 
kteří si nepodají do tohoto dotačního titulu poskytnuta individuální dotace na financování 
sociálních služeb a znovu vysvětlil způsob hodnocení žádostí. Celkový alokovaný finanční 
objem pro tuto výzvu zůstal zachován ve výši 6 mil. Kč. 
 
Příchod: Bc. Provazníková 
 
Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/2/2019/03 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schválit vyhlášení dotačního titulu na financování sociálních 
služeb v roce 2019. 

      Hlasování: 
 

PŘÍTOMNO: 11 PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato  
 
 
Příchod: Mgr. Kubáč 

 
4. Různé 

 
− MUDr. Absolonová upozornila na to, že ostatní výbory předložily do zastupitelstva 

nejenom časový plán činnosti, ale i programový, uvítala by, kdyby si výbor sociálních věcí 
a bezpečnosti také dopředu určil nějaký plánovaný program, do dalšího zasedání zajistí 
PhDr. Langr spolu s předsedou výboru panem Pradem 

− Bc. Teplá: dotaz na výstavbu sociálních bytů organizací IMMO SP v Americké ulici 742/9 
v Liberci – PhDr. Langr: SML v roce 2016 souhlasilo s realizací projektu „Sociální byty 
IMMO SP“ a vydalo souhlasné stanovisko s projektem předkládaným do 35. výzvy IROP 
„Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality“ Ministerstva pro místní rozvoj pro 
specifický cíl 2.1 a jeho realizací na území obce, mělo by se jednat o rekonstrukci 
bytového domu a jeho přestavbu na dům s 8 byty pro osoby v nepříznivé sociální situaci, 
pro dostupné a důstojné ubytování jednotlivců a rodin s nezletilými dětmi, spolek by měl 
navázat spolupráci s organizací D.R.A.K. a libereckou pobočkou NADĚJE, SML bude 
situaci monitorovat 



− Bc. Teplá upozornila na Portál S.O.S., který provozuje Liberecký kraj, na portále je  
možné najít kam a na koho se obrátit, když se člověk dostane do různých životních situací, 
ať je to třeba narození dítěte, úmrtí v rodině nebo ztráta zaměstnaní, bližší info najdete na 
https://www.sos-lbc.cz/ 

− Mgr. Kubáč se dotázal na možnosti SML komplexně revitalizovat (příp. zřídit) dětská 
hřiště v Liberci, uvítal by zřízení alespoň 10 nových hřišť, nejlépe na libereckých sídlištích 
– PhDr. Langr zjistí aktuální informace u gesčně příslušného náměstka Mgr. Šolce, zřízení 
dětského hřiště se ne vždy setká se souhlasem místních obyvatel – hluk, proběhla diskuze 
Příchod: paní Procházková 

− tajemnice výboru podala aktuální informace o počtu podaných žádostí do Fondu zdraví a 
prevence, do příštího zasedání výboru se pokusí žádosti zkontrolovat po administrativní 
stránce a vytvořit hodnotící seznamy, členové výboru poté nahlásí případný střet zájmů, 
obdrží hesla k žádostem a žádosti ohodnotí, tajemnice žádá o spolupráci a dodržování 
termínů 

− další zasedání Výboru pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec se 
uskuteční v úterý 12. března 2019 od 15.30 hodin v zasedací místnosti č. 202 ve II. 
patře historické budovy radnice, pozvánku s časovým předstihem zašle tajemnice 
výboru 

 
5. Závěr 

Předseda ukončil zasedání výboru v 16.10 hodin. 
 

V Liberci dne 14. 2. 2019 
Zapsala: Pavlína Háková, tajemnice výboru 
Ověřil: Robert Prade v.r., předseda výboru 

 



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
VÝBOR PRO SOCIÁLNÍ VĚCI A BEZPEČNOST 
 

 
                VÝPIS USNESENÍ 

z 2. zasedání Výboru pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva 
města Liberec konaného dne 12. 2. 2019 

 
 
č. usnesení VSVB/2/2019/01 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec souhlasí s programem 
2. zasedání. 

      Hlasování: 
 

PŘÍTOMNO: 10 PRO: 10 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato  
 
 
č. usnesení VSVB/2/2019/02 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec souhlasí se zápisem z 1. 
zasedání výboru konaného dne 15. 1. 2019. 

      Hlasování: 
 

PŘÍTOMNO: 10 PRO: 10 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato  
 
 
č. usnesení VSVB/2/2019/03 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schválit vyhlášení dotačního titulu na financování sociálních 
služeb v roce 2019. 

      Hlasování: 
 

PŘÍTOMNO: 11 PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato  
 
 

 
      Schválil předseda výboru: Robert Prade, v.r. 
      V Liberci 14. 2. 2019 

 

 


