
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
VÝBOR PRO SOCIÁLNÍ VĚCI A BEZPEČNOST 
 

 
 

Zápis z 6. zasedání Výboru pro sociální věci a bezpečnost 
Zastupitelstva města Liberec konaného dne 18. 6. 2019 

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

1. Zahájení a schválení programu 
2. Schválení zápisu z 5. zasedání 
3. Aktuální informace k problematice vymáhání dluhů „černých pasažérů“ u DPMLJ 

– Ing. Červenka – ekonomický ředitel DPMLJ 
4. Materiál ZM – Dotace z rozpočtu SML pro poskytovatele sociálních služeb na rok 

2019 
5. Představení činnosti Agentury pro sociální začleňování – Mgr. Chochola 
6. Časový plán činnosti výboru na II. pololetí roku 2019 
7. Různé 
8. Závěr 

 
 
1. Zahájení a schválení programu 

Zasedání výboru zahájil předseda výboru pan Robert Prade, který přítomné členy výboru a 
hosty přivítal. Výbor se sešel v počtu 12 členů a byl prohlášen za usnášeníschopný. Poté 
předseda navrhl zařadit do bodu 7. Různé materiál, týkající se vzniku pracovní skupiny 
prevence kriminality. Členové výboru souhlasili s doplněným programem. 

 
Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/6/2019/01 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec souhlasí s doplněným 
programem 6. zasedání. 

      Hlasování: 
 

PŘÍTOMNO: 12 PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato  
 

 



2. Schválení zápisu z 5. zasedání  
K zápisu z 5. zasedání výboru pro sociální věci a bezpečnost nebyly žádné připomínky. 

 
Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/6/2019/02 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec souhlasí se zápisem z 5. 
zasedání výboru konaného dne 14. 5. 2019. 

      Hlasování: 
 

PŘÍTOMNO: 12 PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato  
 

 
3. Aktuální informace k problematice vymáhání dluhů „ černých pasažérů“ u DPMLJ  

Předseda výboru p. Prade požádal Ing. Červenku – ekonomického ředitele DPMLJ, aby 
stručně popsal aktuální stav.  
Ing. Červenka uvedl následující: 

- na vymáhání dluhů existuje dvojí pohled a to pohled sociální a pohled řádného 
hospodáře 

- DPMLJ má skupinu revizorů, kterou tvoří jak řadoví zaměstnanci, tak i brigádníci, 
po záchytu dojde ke ztotožnění, což bývá problém (asistence PČR), pokud cestující 
zaplatí na místě, pak je vše v pořádku, pokud nezaplatí na místě, měl by se dostavit 
do 5 dnů a pokutu zaplatit, pokud se nedostaví, DPMLJ posílá upomínku, pokud 
k úhradě nedojde, předává se k vymáhání advokátní kanceláři (v současné době 
advokátní kancelář JUDr. Šoljaka) 

- celý proces je velmi zdlouhavý (10 let) 
- k vymáhání se nedávají pokuty mladistvých do 18 let, pokuty osob, které mají 

trvalé bydliště na radnici (nevyzvedávají si poštu), pokuty cizinců (problém 
ztotožnění) a pokuty osob „problematických“ – insolvence, recidivy – k vymáhání 
se do advokátních kanceláří dostane cca 20% pokut 

- revizoři zachytí 18-20 tisíc černých pasažérů ročně, 2.000 osob zaplatí ihned, 6.000 
po x letech a 12.000 se nevymůže (z toho tvoří cca 2.000 cizinci, 3.000 osoby 
s trvalým pobytem na radnici, 5.000 „problematické“ osoby a 2.000 mladiství) – 
celkově se jedná o 1 mil. Kč ztrátu za rok 

- nabití elektronické karty je podmíněno zaplacením starých dluhů 
MUDr. Absolonová: 
- kolik % tvoří mladiství? – cca 10% 
- na jak dlouho se uzavírají smlouvy s advokátními kancelářemi, jsou paušální nebo 

na jednotlivé případy? – Ing. Červenka: smlouvy se uzavírají na jednotlivé 
případy, od konce roku 2018 již pouze advokátní kancelář JUDr. Šoljaka, smlouvy 
s ostatními AK byly vypovězeny, ceny jsou stanoveny dle platného sazebníku – 
400 Kč/elektronický platební rozkaz 

p. Baslová: 
- elektronické platební rozkazy by mohli vydávat i zaměstnanci DPMLJ a nemusela 

by to dělat advokátní kancelář – Ing. Červenka: nejedná se jenom o elektronické 
platební rozkazy, ale o celou rozsáhlou agendu 

 
 
 
 



p. Prade: 
- výbor by se měl zabývat zejména sociální problematikou a ne řešit ekonomická 

data 
p. Baslová:  
- uvítala by zpřehlednění celého postupu, nabití karty podmiňované uhrazením 

dluhu vidí pro některé skupiny osob jako problém, kumulací jednotlivých případů 
se ušetří 

Mgr. Chochola: 
- prodává DPMLJ pohledávky? – ne 
- 5 dní na zaplacení pokuty se mu zdá málo, Pardubice zvýšily na 14 dní 
- Praha celý systém zjednodušila a zpřehlednila 

 
Předseda výboru pan Prade Ing. Červenkovi poděkoval za vyčerpávající informace a 
rozloučil se. 
 

 
4. Materiál ZM - Dotace z rozpočtu SML pro poskytovatele sociálních služeb na rok 

2019 
 

V návaznosti na vyhlášení dotačního titulu na financování sociálních služeb v roce 2019 a 
v souladu s Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Liberec na 
podporu financování sociálních služeb poskytovaných na území města Liberec předkládá 
odbor školství a sociálních věcí Radě a následně Zastupitelstvu města Liberec návrh na 
přidělení dotace pro 32 poskytovatelů sociálních služeb v celkové výši 5.986.083 Kč. 
Předseda výboru pan Prade nahlásil střet zájmů. 
 
Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/6/2019/03 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje 
Zastupitelstvu města Liberec schválit návrh na přidělení dotace pro 32 poskytovatelů 
sociálních služeb v celkové výši 5.986.083 Kč.  

      Hlasování: 
 

PŘÍTOMNO: 12 PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato  
 

5. Představení činnosti Agentury pro sociální začleňování 
Tento bod byl stažen z programu a bude zařazen do programu zářijového zasedání výboru. 
 

6. Časový plán činnosti výboru na II. pololetí roku 2019 
Předseda výboru navrhl termíny pro zasedání Výboru pro sociální věci a bezpečnost 
Zastupitelstva města Liberec na II. pololetí roku 2019 takto: 10. 9., 8. 10., 12. 11 a 3. 12., 
začátek zasedání vždy od 15.30 hodin, zasedací místnost č. 202 ve II. patře historické 
budovy radnice. 
 
Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/6/2019/04 
 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec schvaluje plán činnosti 
na I. pololetí roku 2019 takto: 10. 9., 8. 10., 12. 11 a 3. 12.2019, vždy od 15.30 hodin. 



 
Hlasování: 
 
PŘÍTOMNO: 12 PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato  
 

Odchod: p. Kašparová, Bc. Provazníková 
 
6. Různé 
 

- do bodu Různé byl zařazen materiál navrhující vznik pracovní skupiny prevence 
kriminality 

- Bc. Poruba vysvětlil členům výboru potřebu vzniku pracovní skupiny prevence 
kriminality, dříve tuto funkci plnila komise zdravotní a sociální, navrhované složení 
skupiny je v souladu s metodikou MV 

- Mgr. Krajčík: vznik skupiny je nutný pro možnost žádat o dotace z MV 
- Bc. Teplá: skupina by neměla být poradním orgánem výboru, ale měla by vzniknout 

přímo pod primátorem, případně radou města, výbor by měl zřízení pouze doporučit, 
ne schválit 

 
Návrh usnesení: 
č. usnesení VSVB/6/2019/05 
 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec doporučuje vedení 
města zřídit pracovní skupinu prevence kriminality a to v následujícím složení: 
- primátor města 
- náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch 
- ředitel městské policie 
- zástupce ředitele vazební věznice  
- vedoucí Územního odboru Liberec Policie ČR 
- manažer prevence kriminality města Liberec 
- manažer strategického plánování sociálního začleňování 
- místní protidrogový koordinátor  
- vedoucí střediska Probační a mediační služba Liberec  
- vedoucí oddělení kurátorské činnosti nebo pověřený zástupce 
- sociální kurátor pro dospělé 
- vedoucí centra pro integraci cizinců 
- lokální konzultant Agentury pro sociální začleňování 
- koordinátor prevence kriminality Libereckého kraje 
- manažer pracovní skupiny komunitního plánování pro osoby a rodiny ohrožené 

sociálním vyloučením, osoby v krizi a bez přístřeší, cizince a národnostní menšiny 
 
a ukládá  
předsedovi Výboru pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec panu 
Robertovi Prademu projednat zřízení pracovní skupiny s primátorem města. 
 
 
 
 
 



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

 
− Bc. Teplá: přehled individuálních dotací – byl zaslán, tajemnice znovu rozešle 
− další zasedání Výboru pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec se 

uskuteční v úterý 10. září 2019 od 15.30 hodin v zasedací místnosti č. 202 ve II. 
patře historické budovy radnice, pozvánku s časovým předstihem zašle tajemnice 
výboru 

 
7. Závěr 

Předseda ukončil zasedání výboru v 16.50 hodin. 
 

V Liberci dne 19. 6. 2019 
Zapsala: Pavlína Háková, tajemnice výboru 
Ověřil: Robert Prade v. r., předseda výboru 

 


