Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje

ZÁPIS č. 1/21
z online zasedání Výboru sociálních věcí Zastupitelstva
Libereckého kraje
ze dne 19. 1. 2021
Přítomni:

Daniela Weissová; Eva Zbrojová; Bc. Anna Provazníková; Robert Prade; Ing.
Taťana Janoušková; Lenka Malá; Bc. Martina Teplá; Jaroslava Bizoňová; Bc.
Jana Hajná; Naďa Jozífková; Tomáš Pěnička; Nikola Rybová; PhDr. Jiří Miler,
Ph.D.

Omluveni:

/

Neomluveni:

/

Tajemník:

Mgr. Jiří Tůma

Hosté:

Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí
Mgr. Jolana Šebková, vedoucí odboru sociálních věcí
Mgr. Jana Pavlů, krajský protidrogový koordinátor
Bc. Jan Gabriel, MBA, předseda Asociace poskytovatelů sociálních služeb
Libereckého kraje; ředitel Domu seniorů – Františkov, příspěvkové organizace

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení zasedání
Schválení programu jednání
Kontrola plnění usnesení
Schválení zápisu
Volba ověřovatele

6. Asociace poskytovatelů sociálních služeb v Libereckém kraji – představení
7. Materiál do Zastupitelstva LK:
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 5/21 – úpravy v kapitole 917 05 – Transfery,
odboru sociálních věcí, financování protidrogových služeb z rozpočtu Libereckého kraje
na rok 2021 (Z)
8. Materiál do Zastupitelstva LK – písemná informace, zastupitelstvu na vědomí:
o Rozpočtové opatření č. 408/20 - navýšení příjmů rozpočtu Libereckého kraje –
neinvestiční dotace MPSV na mimořádné odměny pracovníkům vykonávajícím
agendu v oblasti sociálně-právní ochrany dětí na krajských úřadech v souvislosti s
epidemií COVID_19 a navýšení výdajů kapitoly 914 05 - Působnosti, odbor sociálních
věcí, ÚZ 13019 (Zpís)
o Rozpočtové opatření č. 409/20 – úprava rozpočtu v rámci kapitoly 914 05 Působnosti,
odbor sociálních věcí, přesun prostředků mezi dílčími ukazateli „Koordinátor pro
záležitosti národnostních menšin a cizinců“ a „Veřejné opatrovnictví“ v souvislosti
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s potřebou zpracování preventivní brožury pro cizince, která bude zaměřena na
aktuální problémy v kraji (Zpís)
o Rozpočtové opatření č. 407/20 - navýšení příjmů rozpočtu Libereckého kraje z titulu
úhrady nákladů od obcí s rozšířenou působností, spojených s provozováním objektu
pro osoby bez přístřeší COVID+ a navýšení výdajů v kapitole 912 05 - Účelové
příspěvky PO (Zpís)
o Rozpočtové opatření č. 7/21 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých
období do rozpočtu 2021, navýšení kapitoly 923 05 – Spolufinancování EU, odbor
sociálních věcí, na projekt „Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se
zdravotním postižením v Libereckém kraji (Zpís)
o Rozpočtové opatření č. 2/21 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých
rozpočtových období do rozpočtu kraje 2021 v rámci kapitoly 923 05 –
Spolufinancování EU, odbor sociálních věcí, na projekt „Systémová podpora práce
s rodinou v Libereckém kraji reg. č, CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0013535“ (Zpís)
9. Krajské weby se sociální tématikou – Katalog sociálních služeb Libereckého kraje
(https://socialnisluzbylk.cz/)
10. Různé

Průběh jednání:
1. Zahájení zasedání
Zasedání výboru sociálních věcí zahájila předsedkyně výboru Daniela Weissová. Přivítala
všechny přítomné členy výboru. Dnešní setkání proběhlo výjimečně online prostřednictvím
webové aplikace TEAMS. Jednání VSV ZLK bylo v tomto termínu realizováno online
z důvodu vyhlášeného nouzového stavu a nepříznivé epidemiologické situaci.
Při každém hlasování se vždy předsedkyně výboru každého jmenovitě zeptala, zda
návrhu rozumí a jaké je rozhodnutí dotyčné osoby (pro / proti).
Předsedkyně konstatovala, že výbor je usnášeníschopný (online přítomno všech 13 členů;
jmenovitě potvrzeno).
2. Schválení programu
Předsedající otevřela diskusi k návrhu programu, který obdrželi členové v pozvánce. Nikdo
nepodal návrh na úpravu programu. Program jednání byl deklarován v pozvánce. Všichni
členové VSV ZLK s programem jednání souhlasili.
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Návrh usnesení:
č. usnesení: 1/21/VSV/1
Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje souhlasí s návrhem programu prvního
jednání v roce 2021.
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 13

PRO: 13

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

VÝSLEDEK:

přijato

3. Kontrola plnění usnesení
Ad usnesení č. 1/20/01/VSV/10 - podrobnější představení krajských webů se sociální
tématikou, zejména Katalog sociálních služeb Libereckého kraje – na žádost zpracovatele
(OSV – Mgr. Tůma) byl tento úkol posunut na příští setkání. Důvodem je velká vytíženost
OSV z důvodu probíhající organizace očkování proti Covid-19 v zařízeních sociální péče
v LK.
4. Schválení zápisu
Předsedkyně vyzvala členy VSV k diskusi či vyjádření k zápisu č. 1/01/20. Pan Prade,
ověřovatel minulého zápisu konstatoval, že zápis je v pořádku.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 1/21/VSV/2
Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje souhlasí se zněním zápisu č. 1/01/20
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 13

PRO: 13

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

VÝSLEDEK:

přijato

5. Volba ověřovatele
Dle jednacího řádu je nutné zvolit ověřovatele zápisu. Ověřovatelem zápisu byla navržena
paní Martina Teplá, která s návrhem souhlasila.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 1/21/VSV/3
Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje zvolil ověřovatele zápisu 2. jednání
paní Martinu Teplou.
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 13

PRO: 12

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 1

VÝSLEDEK:

přijato
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6. Asociace poskytovatelů sociálních služeb v Libereckém kraji – představení
Předsedkyně sociální výboru přivítala jako nového stálého hosta předsedu APSS LK pana
Gabriela. Pan Gabriel představil krajskou odnož APSS a deklaroval chuť ke spolupráci s VSV
ZLK.
7. Materiál do Zastupitelstva LK:
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 5/21 – úpravy v kapitole 917 05 –
Transfery, odboru sociálních věcí, financování protidrogových služeb z rozpočtu
Libereckého kraje na rok 2021 (Z)
Předsedkyně sociálního výboru uvedla předkládaný materiál a předala slovo panu náměstkovi
Tulpovi, který daný materiál představil a paní Pavlů (zpracovatelka materiálu) doplnila.
Rozpočtové opatření č. 5/21, kterým se upravují specifické ukazatele v kapitole 91705 Transfery, odbor sociálních věcí v celkové výši 4.700.000 Kč. Tyto finanční prostředky jsou
určeny na poskytnutí účelové neinvestiční dotace nestátním neziskovým organizacím (dále
NNO) působícím v rámci protidrogové politiky kraje.
Podporu programů a služeb protidrogové politiky doporučuje krajům zákon č. 65/2017 Sb.,
o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Protidrogové služby jsou
financovány vícezdrojově ze státního rozpočtu v rámci programu protidrogové politiky Rady
vlády pro koordinaci protidrogové politiky (dále RVKPP), dále ze zdrojů Ministerstva práce
a sociálních věcí určené na podporu sociálních služeb. Zbývající část nákladů si NNO musí
zajistit z jiných zdrojů, kterými jsou rozpočty obcí, příspěvky nadací, poplatky klientů.
Podpora z rozpočtu kraje v rámci protidrogové politiky kraje je nedílnou součástí nastaveného
systému financování těchto služeb.
Od roku 2015 financování sociálních služeb probíhá v režimu vyrovnávací platby. Úprava
vychází z přímo použitelných předpisů Evropské unie, zejména Rozhodnutí Komise
(2012/21/EU) o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu
ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům
pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu. Podpora sociálních služeb
– žadatelů o dotaci z rozpočtu kraje v rámci protidrogové politiky Libereckého kraje byla
zohledněna při stanovení výše vyrovnávací platby těmto službám pro rok 2021.
Potřebnost protidrogových služeb je deklarována ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních
služeb Libereckého kraje na období 2021-2023, v Plánu protidrogové politiky Libereckého
kraje na období 2019-2022. Prioritou protidrogové politiky Libereckého kraje je podpora
a udržení stávající sítě služeb pro uživatele drog a hazardní hráče. Výše finančních prostředků
alokovaných v rozpočtu kraje na realizaci protidrogové politiky umožňuje společně
s finančními prostředky z ostatních, výše uvedených zdrojů udržení sítě protidrogových
služeb v roce 2021 v dosud zajištěném rozsahu a dostupnosti. Rozhodně neumožňuje rozvoj
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těchto služeb, který by korespondoval s aktuální situací v oblasti látkových i nelátkových
závislostí a hazardního hraní, která má dlouhodobě nepříznivý trend.
Individuální žádost o poskytnutí dotace na rok 2021 z rozpočtu kraje prostřednictvím odboru
sociálních věcí předložily následující NNO:
a) ADVAITA, z. ú., se sídlem Rumunská 14/9, 460 01 Liberec, IČ 65635591,
b) Most k naději, z. s., se sídlem P. Jilemnického 1929, 434 01 Most, IČ 63125137,
c) Laxus z. ú., se sídlem B. Smetany 55, 288 02 Nymburk, IČ 62695487 a
d) Maják o. p. s., se sídlem Konopná 776/8, 460 14, Liberec 14, IČ 62695487.
V souhrnu tito čtyři žadatelé podali žádosti o dotaci na deset jimi poskytovaných
protidrogových služeb a programů ve výši 6.049.000 Kč, což představuje 15,84% podíl
z celkových plánovaných nákladů těchto služeb.
V souvislosti s aktivitou v navrhovaném Plánu protidrogové politiky Libereckého kraje
na období 2019–2022 „4.1.6 Jednou ročně stanovit síť adiktologických a souvisejících služeb
v LK“ protidrogová komise stanovila síť adiktologických souvisejících služeb v LK na rok
2021, které mohou žádat o dotační prostředky na protidrogovou politiku. Stanovila, že
o nových organizacích či službách neví a že žádosti mohou podávat ty organizace, které
podávaly žádost v loňském roce. Jiné organizace žádost o dotaci nepodaly.
Předmětem předkládaného návrhu je aktuální rozdělení částky 4.700.000 Kč mezi žadatele
o individuální dotaci na zajištění protidrogové politiky v roce 2021. Návrh na rozdělení
finančních prostředků vypracovala Odborná skupina pro financování a plánování sociálních
služeb KÚLK a byl předložen ke schválení Protidrogové komisi Rady LK. Ta dne 8. 9. 2020
usneseními č. 4/20/PK/9, č. 4/20/PK/10, č. 4/20/PK/11 a č. 4/20/PK/12 tento návrh přijala.
Všechny sociální služby jsou držiteli platného certifikátu odborné způsobilosti RVKPP, jsou
registrovány v Registru sociálních služeb MPSV a jsou zařazeny do základní sítě sociálních
služeb Libereckého kraje na rok 2021, v případě služeb s celostátní působností rovněž v síti
sociálních služeb MPSV (rezidenční služba terapeutická komunita, následná péče doléčovací
program). Programy protidrogové prevence obecně prospěšné společnosti Maják jsou
akreditovány MŠMT. Programy protidrogové prevence zapsaného ústavu ADVAITA jsou
certifikovány RVKPP.
Financování protidrogových služeb z rozpočtu LK v rámci protidrogové politiky kraje
na rok 2021 (v Kč)

Žadatel

ADVAITA, z. ú.

Název služby/programu
Terapeutická komunita
ADVAITA
Program ambulantního
poradenství
Doléčovací program
Preventivní protidrogové

2020
návrh

Součet za
poskytovatele

1 000 000
650 000

2 371 000

571 000
150 000
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Maják o. p. s.
Laxus z. ú.

Most k naději, z. s.

Celkem

programy
Preventivní protidrogové
programy
Centrum drogových
služeb ve vězení
Protidrogové programy
v penitenciárních
zařízeních
K-centrum Česká Lípa
K-centrum Liberec
Terénní programy pro
lidi ohrožené drogou LK

179 000

179 000

330 000

330 000

20 000
550 000
650 000

1 820 000

600 000
4 700 000

4 700 000

Za uvedenou finanční podporu pro oblast prevence se vynaloží stejná, ne-li větší efektivita
v rámci zajištění minimálního rozsahu programů všeobecné protidrogové primární prevence
v Libereckém kraji. Programy zapsaného ústavu ADVAITA a programy obecně prospěšné
společnosti Maják pokrývají značnou část kraje a vzájemně se doplňují.
Pověření Libereckého kraje k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu bylo
schváleno usnesením Rady Libereckého kraje č. 1220/20/RK, ze dne 28. 7. 2020. Jedná se
o pověření:
- č. POV/001/2021 ADVAITA, z. ú. – §37 - Odborné sociální poradenství
- č. POV/110/2021 Laxus z. ú. – §37 – Odborné sociální poradenství
- č. POV/135/2021 Most k naději, z. s. – §59 - Kontaktní centra
- č. POV/136/2021 Most k naději, z. s. – §59 - Kontaktní centra
- č. POV/138/2021 Most k naději, z. s. – §69 - Terénní programy
Pověření Ministerstva práce a sociálních věcí pro služby s celostátní působností organizace
ADVAITA, z. ú. (terapeutická komunita, následná péče - doléčovací program) bude vydáno
na počátku roku 2021.
Protidrogové služby s programy protidrogové prevence neslouží jen samotným uživatelům
návykových látek a patologickým hráčům. Slouží celé společnosti – svými programy
zamezují šíření závislostí, léčí uživatele návykových látek, informují o rizicích závislostí,
předchází šíření nemocí a chorob, sbírají a skladují nebezpečný odpad a snaží se podporovat
ty členy rodin, kteří se setkali se závislostí u blízkého člověka.
S jednotlivými poskytovateli služeb budou následně uzavřeny smlouvy o poskytnutí účelové
dotace z rozpočtu Libereckého kraje.
Diskuse: Přítomní jednání neměli žádné dotazy k výše předloženému materiálu.
Pan Práde, člen sociálního výboru nahlásil případný střed zájmů – je členem správní rady
jednoho z příjemců – sociální služby ADVAITA, z. ú.
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Návrh usnesení:
č. usnesení: 1/21/VSV/4
Výbor sociálních věcí po projednání
bere na vědomí
a
souhlasí
se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 5/21, kterým se upravují specifické
ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, v celkové výši 4.700.000 Kč,
a to:
a) snížením nerozepsaných rezerv v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních
věcí, financování sociálních služeb z prostředků Libereckého kraje ve výši
4.700.000 Kč,
b) navýšením specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních
věcí, ADVAITA, z. ú. – financování protidrogových služeb na rok 2021 –
neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem
ve výši 2.371.000 Kč,
c) navýšením specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních
věcí, Most k naději, z. s. – financování protidrogových služeb na rok 2021 neinvestiční transfery spolkům ve výši 1.820.000 Kč,
d) navýšením specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních
věcí, Laxus z. ú. – financování protidrogových služeb na rok 2021 - neinvestiční
transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem ve výši
330.000 Kč,
e) navýšením specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních
věcí, Maják o. p. s. – financování protidrogových služeb na rok 2021 - neinvestiční
transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem ve výši
179.000 Kč;
souhlasí
1) s poskytnutím účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Libereckého kraje
na financování protidrogových sociálních služeb pro rok 2021 v režimu služby
obecného hospodářského zájmu:
a) příjemci ADVAITA, z. ú., se sídlem Rumunská 14/9, 460 01 Liberec,
IČ 65635591, ve výši 2.221.000 Kč, z toho na:
- Odborné sociální poradenství pod číslem registrace 6552817 ve výši
650.000 Kč,
- Služby následné péče pod číslem registrace 4142726 ve výši 571.000 Kč,
- Terapeutické komunity pod číslem registrace 4853448 ve výši
1.000.000 Kč,
b) příjemci Most k naději, z. s., se sídlem P. Jilemnického 1929, 434 01 Most,
IČ 63125137, ve výši 1.800.000 Kč, z toho na:
- Kontaktní centra pod číslem registrace 1229581 ve výši 650.000 Kč,
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- Kontaktní centra pod číslem registrace 3801846 ve výši 550.000 Kč,
- Terénní programy pod číslem registrace 8306216 ve výši 600.000 Kč,
c) příjemci Laxus z. ú., se sídlem B. Smetany 55, 288 02 Nymburk, IČ 62695487,
ve výši 330.000 Kč, na:
- Odborné sociální poradenství pod číslem registrace 2073130 ve výši
330.000 Kč;
2) s poskytnutím účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Libereckého kraje
na financování prevence a snižování rizik v rámci protidrogových programů pro rok
2021:
a) příjemci ADVAITA, z. ú., se sídlem Rumunská 14/9, 460 01 Liberec,
IČ 65635591, ve výši 150.000 Kč na služby prevence, rozhodujícím závazným
výstupem projektu je realizace 30 preventivních programů, podíl dotace
z celkových způsobilých výdajů činí 75 %,
b) příjemci Maják o. p. s., se sídlem Konopná 776/8, 460 14, Liberec 14,
IČ 62695487, ve výši 179.000 Kč na služby prevence, rozhodujícím závazným
výstupem projektu je realizace 36 preventivních programů, podíl dotace
z celkových způsobilých výdajů činí 64,71 %,
c) příjemci Most k naději, z. s., se sídlem P. Jilemnického 1929, 434 01 Most,
IČ 63125137, ve výši 20.000 Kč na služby snižování rizik, rozhodujícím
závazným výstupem projektu je realizace 36 intervencí, podíl dotace z celkových
způsobilých výdajů činí 66,67 %;
a souhlasí se
a) vzorem Smlouvy o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje, která bude uzavírána mezi
Libereckým krajem a výše uvedenými příjemci zajišťujícími plnění služby
obecného hospodářského zájmu,
b) vzorem Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, která
bude uzavírána mezi Libereckým krajem a výše uvedenými příjemci poskytujícími
služby prevence a snižování rizik
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 13

PRO: 13

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

VÝSLEDEK:

přijato

8. Materiál do Zastupitelstva LK – písemná informace, zastupitelstvu na vědomí:
Materiály (Zpís), které jsou výboru předkládány na vědomí představil náměstek Tulpa, který
daný materiál představil.
o Rozpočtové opatření č. 408/20 - navýšení příjmů rozpočtu Libereckého kraje –
neinvestiční dotace MPSV na mimořádné odměny pracovníkům vykonávajícím agendu
v oblasti sociálně-právní ochrany dětí na krajských úřadech v souvislosti s epidemií
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COVID_19 a navýšení výdajů kapitoly 914 05 - Působnosti, odbor sociálních věcí, ÚZ
13019 (Zpís)
Předkládané rozpočtové opatření č. 408/20, kterým se navyšují celkové příjmy rozpočtu
Libereckého kraje 2020 z titulu přijaté dotace MPSV na mimořádné odměny pro pracovníky
krajských úřadů, vykonávající činnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2020 v
souvislosti s epidemií COVID_19 za období 13. 3. 2020 – 31. 5. 2020 o částku 120.544,43 Kč
a současně se o tuto částku navyšují celkové výdaje rozpočtu Libereckého kraje v kapitole
914 05 - Působnosti, odbor sociálních věcí, § 5213 - Krizová opatření, č. a. 052100 „Dotace
na agendu SPOD“. Vypočtená částka dotace, která byla předmětem žádosti, byla na základě
rozhodnutí poskytnuta v celé požadované výši 120.544,43 Kč.
o Rozpočtové opatření č. 409/20 – úprava rozpočtu v rámci kapitoly 914 05 Působnosti,
odbor sociálních věcí, přesun prostředků mezi dílčími ukazateli „Koordinátor pro
záležitosti národnostních menšin a cizinců“ a „Veřejné opatrovnictví“ v souvislosti
s potřebou zpracování preventivní brožury pro cizince, která bude zaměřena na
aktuální problémy v kraji (Zpís)
Předkládané rozpočtové opatření č. 409/20, je navrhována změnu dílčích ukazatelů rozpisu
rozpočtu resortu sociálních věcí.
Jedná se o přesun prostředků v kapitole 914 05 Působnosti, odbor sociálních věcí, a to z
dílčího ukazatele Veřejné opatrovnictví, č. a. 057010 „Metodická pomoc obcím v rámci
veřejného opatrovnictví“ do dílčího ukazatele Koordinátor pro záležitosti národnostních
menšin a cizinců, č. a. 053000 „Metodická činnost romského koordinátora“, kde vznikla
potřeba navýšení prostředků o částku 22.000 Kč, kterou není možné řešit jiným způsobem.
Potřeba navýšení finančních prostředků vznikla v průběhu roku, kdy vyplynula nutnost
zaměřit se na preventivní aktivity pro cílovou skupinu cizinců. Finanční prostředky na
zpracování a tisk preventivní brožury pro cizince, kterou připravuje odbor sociálních věcí ve
spolupráci s Centrem na podporu integrace cizinců, však nejsou v uvedeném č. a. 053000
„Metodická činnost romského koordinátora“ dostatečné, chybí částka 22.000 Kč. Naopak v
dílčím ukazateli Veřejné opatrovnictví zbývají nevyužité finanční prostředky, neboť z důvodu
opatření v souvislosti s Covidem 19 nebylo možno v roce 2020 uskutečnit naplánované akce.
Brožura bude zaměřena na aktuální problémy v kraji. Vznikne ve čtyřech jazykových
mutacích s ohledem na rozložení cizinců v kraji a bude cílit jak na cizince z EU, tak na
třetizemce. Rozdělení dle jazykových mutací bude kopírovat jazyky, kterým značná část
cizinců rozumí, například anglická verze bude vhodná mimo jiné pro skupiny osob z
Evropské unie či USA, ruskou verzi využijí Ukrajinci, Rusové, Kazaši nebo Bělorusové,
brožura bude přeložena také pro početnou skupinu Vietnamců a Mongolů. Volba jazykových
mutací je ve shodě s programy ekonomické migrace – jazyky byly vybrány s ohledem na
země původu cizinců, kteří by mohli do Česka, potažmo do Libereckého kraje přijít v roce
2021 a dále.
Cílem je, aby brožura preventivně působila v devíti oblastech, například v oblasti zaměstnání,
bydlení, zdravotnictví nebo bezpečnosti. Další část bude zaměřena na užitečné kontaktní
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údaje v každém ze čtyř okresů. Vybrané tematické oblasti budou záměrně pojaty široce, ale
budou spolu úzce souviset. Brožura bude mít tedy za cíl pomoci jak obyvatelům kraje,
zaměstnavatelům, tak zejména samotným cizincům. Pokud cizinci budou znát svá práva a
povinnosti, místní zvyky, tak se mohou vyhnout protiprávnímu jednání, kterého se obvykle
dopouštějí z neznalosti. Na druhou stranu budou-li znát i svá práva, například ohledně výše
mzdy a pracovní doby apod., mohou se bránit proti neetickému chování ze strany
zaměstnavatele nebo majitele bytu, ve kterém bydlí.
K objednávce na tisk brožur je již připravena kalkulace. Celková částka za tisk včetně DPH
činí 31.460 Kč. V rozpočtu v uvedeném dílčím ukazateli chybí 22.000 Kč, které umožní zadat
objednávku na tisk 1000 ks brožur ve formátu A5.
o Rozpočtové opatření č. 407/20 - navýšení příjmů rozpočtu Libereckého kraje z titulu
úhrady nákladů od obcí s rozšířenou působností, spojených s provozováním objektu
pro osoby bez přístřeší COVID+ a navýšení výdajů v kapitole 912 05 - Účelové
příspěvky PO (Zpís)
Předkládané rozpočtové opatření č. 407/20, jehož předmětem je zapojení finančních
prostředků v celkové výši 1.900.000 Kč do kapitoly 912 05 Účelové příspěvky odboru
sociálních věcí. Finanční prostředky budou následně poskytnuty příspěvkové organizaci
APOSS Liberec formou účelového neinvestičního příspěvku na zajištění provozu objektu pro
osoby bez přístřeší COVID+.
Informace o zabezpečení provozu objektu služby
Obce s rozšířenou působností mají dle § 69 odst. 1 písm. i) zákona o ochraně veřejného zdraví
povinnost zajistit na svém území objekt, v němž se budou moci zdržovat:
osoby vykázané dle § 44 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, které mají
zároveň nařízenou domácí izolaci nebo karanténu
osoby bez domova, které mají nařízenou karanténu,
osoby bez domova s prokázaným COVID 19, u kterých nejsou žádné nebo mají mírné
klinické příznaky a není nutná hospitalizace, které zároveň prokazatelně nemají místo, kde by
mohly dočasně pobývat.
Na základě videokonference ze dne 12. 10. 2020 se Liberecký kraj rozhodl pomoci svým
obcím řešit tuto situaci centrálně a za pomoci Statutárního města Liberec připravil objekt v
Zeyerově ulici čp. 31, Liberec, který splňuje kritéria pro dočasný pobyt osob v karanténě.
Liberecký kraj také zajistil službu, která vykonává nezbytnou péči v tomto objektu, zajišťuje
provoz této budovy a zásobování objektu.
Předpokládané celkové náklady na zajištění základní péče a provoz budovy byl vyčíslen na 1
900 000 Kč do konce roku 2020. Na celkovou částku 1 900 000 Kč to vychází na 4,30 Kč /
obyvatele pro jednotlivé ORP.
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Počet obcí v ORP
ORP
Nový Bor
Česká Lípa
Liberec
Frýdlant
Jablonec nad Nisou
Tanvald
Železný Brod
Turnov
Semily
Jilemnice
CELKEM

16
41
28
18
11
10
11
37
22
21
215

Počet
ORP

obyvatel
26 302
76 998
145 676
24 479
56 206
20 412
12 182
33 623
25 675
22 137
443 690

v
Částka
112 632 Kč
329 727 Kč
623 827 Kč
104 825 Kč
240 690 Kč
87 409 Kč
52 165 Kč
143 982 Kč
109 947 Kč
94 796 Kč
1 900 000 Kč

o Rozpočtové opatření č. 7/21 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých
období do rozpočtu 2021, navýšení kapitoly 923 05 – Spolufinancování EU, odbor
sociálních věcí, na projekt „Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se
zdravotním postižením v Libereckém kraji (Zpís)
Předkládané rozpočtové opatření č. 7/21, jehož předmětem je převedení nevyužitých
finančních prostředků minulého rozpočtového období do rozpočtu Libereckého kraje pro rok
2021, v rámci kapitoly 923 05 – Spolufinancování EU, odbor sociálních věcí, na projekt
„Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém
kraji“ v celkové výši 1.396.607,92 Kč na úhradu závazků potřebných pro dofinancování
tohoto projektu po ukončení realizace aktivit k 31. 12. 2020. V roce 2020 činila výše
upraveného rozpočtu celkem 44.010.963,22 Kč, přičemž čerpání rozpočtu dosáhlo za rok
2020 výše 42.614.355,30 Kč.
Rada Libereckého kraje dne 12. 01. 2016 usnesením č. 17/16/RK odsouhlasila záměr
realizovat individuální projekt Libereckého kraje pod názvem „Podpora a rozvoj služeb v
komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji“ financovaný z prostředků
Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR se závazkem předpokládané výše
spolufinancování daného projektu Libereckým krajem do výše 6.318.930,00 Kč a jeho
rozložení v letech 2017 až 2020.
Závazek spolufinancování byl odsouhlasen usnesením č. 986/16/RK dne 07. 06. 2016
a usnesením ZK č. 347/16/ZK dne 21. 06. 2016.
Projekt byl ze strany řídícího orgánu schválen a Ministerstvem práce a sociálních věcí bylo
vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ007-871-10/2016 na projekt „Podpora a rozvoj
služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji“, reg. č.
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003862. Celkové náklady projektu jsou 124.870.062,60 Kč.
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o Rozpočtové opatření č. 2/21 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých
rozpočtových období do rozpočtu kraje 2021 v rámci kapitoly 923 05 –
Spolufinancování EU, odbor sociálních věcí, na projekt „Systémová podpora práce
s rodinou v Libereckém kraji reg. č, CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0013535“ (Zpís)
Předkládané rozpočtové opatření č. 2/21, jehož předmětem je převedení nevyužitých
finančních prostředků minulého rozpočtového období do rozpočtu Libereckého kraje pro rok
2021, v rámci kapitoly 923 05 - Spolufinancování EU, odbor sociálních věcí, na projekt
„Systémová podpora práce s rodinou v Libereckém kraji“ reg. č.
CZ03.2.63/0.0/0.0/15_007/0013535 v celkové výši 2.870.541,82 Kč na úhradu závazků
potřebných pro realizaci tohoto projektu po dobu jeho trvání. V roce 2020 činila výše
upraveného rozpočtu celkem 4.799.704,85 Kč, přičemž čerpání rozpočtu dosáhlo za rok 2020
výše 1.929.163,03 Kč.
Rada Libereckého kraje dne 9. 4. 2019 usnesením č. 702/19/RK schválila předložení
projektové žádosti individuálního projektu „Systémová podpora práce s rodinou
v Libereckém kraji“ do výzvy č. 03_15_007 v rámci Operačního programu Zaměstnanost.
Tento individuální projekt je realizován od 1. 10. 2019 do 30. 6. 2022 a je financovaný z
prostředků Evropského sociálního fondu, ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu Libereckého
kraje. Závazek spolufinancování byl odsouhlasen Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 23.
4. 2019 usnesením č. 166/19/ZK.
Projekt byl ze strany řídícího orgánu schválen a Ministerstvem práce a sociálních věcí bylo
vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ007-871-40/2019 na projekt „Systémová
podpora práce s rodinou v Libereckém kraji“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0013535.
Toto Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo dne 13. 8. 2019 přijato Radou Libereckého kraje
usnesením č. 1457/19/RK.
Celkové náklady projektu jsou 7.921.897,50 Kč
Diskuse: Přítomní jednání neměli žádné dotazy.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 1/21/VSV/5
Výbor sociálních věcí po projednání bere na vědomí předkládané materiály do Zastupitelstva
Libereckého kraje.
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 13

PRO: 13

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

VÝSLEDEK:

přijato
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9. Krajské weby se sociální tématikou – Katalog sociálních služeb Libereckého
kraje (https://socialnisluzbylk.cz/)
Předsedkyně výboru požádala členy výboru o odložení tohoto tématu na příští setkání
s ohledem na současnou vytíženost a nemocnost na odboru sociálních věcí ve vztahu
k probíhajícímu očkování v pobytových sociálních službách, které odbor koordinuje. Pan
náměstek Tulpa tuto žádost podpořil.
Členové výboru souhlasili.
10. Různé
a) Prováděcí Vyhláška č. 505/2006 Sb., k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Odbor sociálních věcí zaslal na MPSV (Mgr. Pospíšil / Mgr. Vrbický) dotaz k aktuálnímu
vývoji změn ohledně této vyhlášky, zejména ve věci maximálních úhrad za sociální službu.
Paní Teplá navrhla spolupráci s poslankyní Parlamentu ČR, Mgr. Janou Pastuchovou,
předsedkyní Výboru pro sociální politiku Parlamentu ČR. Členové Výboru sociálních věcí
s tímto návrhem souhlasili. Tajemník výboru byl tedy pověřen k tomu, aby paní poslankyni
oslovil.
K tématu se vyjádřil i pan Gabreiel (APSS LK), který návrh podpořil. Z interního šetření
Asociace vyplývá, že zajištění stravy u služeb, kterých se úhrady týkají, je na hraně
ekonomické udržitelnosti. Pan Gabriel informoval o negativním stanovisku pana premiéra
Babiše ke změně „úhradové“ vyhlášky. Pro příští setkání nabídl zpracování krátké prezentace
na toto téma.
b) Očkování proti COVID-19
Pan Tulpa informoval přítomné o probíhajícím očkování ve vybraných pobytových sociálních
službách sociální péče dle harmonogramu očkovací strategie, tj. §44 – odlehčovací služby
v pobytové formě; §48 – domovy pro osoby se zdravotním postižením; §49 – domovy pro
seniory; §50 – domovy se zvláštním režimem
c) Náhradní rodinná péče
Paní Weissová informovala členy výboru o proběhlé schůzce s Mgr. Vedralovou, vedoucí
odd. sociální práce (OSV KÚ LK) na téma náhradní rodinné péče v kraji. Pí Weissová
informovala, že téma bude na jednom z dalších setkání výboru dále diskutováno
(představeno). Paní Provazníková tento bod podpořila.
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Příští jednání bude v úterý dne 16. 2. 2021 od 14:00 hodin v budově Krajského úřadu
Libereckého kraje. V jednací místnosti č. 111 v přízemí hlavní budovy.
Předsedkyně poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání.
Liberec 19. 1. 2021
Zapsal:
Mgr. Jiří Tůma, v. r.
tajemník Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje
Ověřovatel zápisu:
Martina Teplá, v. r.
člen Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje
Předsedající:
Daniela Weissová, v. r.
předsedkyně Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje
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