Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje
ZÁPIS č. 5/21
zasedání Výboru sociálních věcí Zastupitelstva
Libereckého kraje
ze dne 18. 5. 2021
Přítomni:

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

Omluveni:

Lenka Malá; Nikola Rybová

Neomluveni: Tajemník:

Ing. Martina Semrádová

Hosté:

Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí
Mgr. Jolana Šebková, vedoucí odboru sociálních věcí
Mgr. Jiří Tůma, vedoucí oddělení rozvoje a financování sociálních služeb
Lukáš Průcha Člověk v tísni
Bc. Jan Gabriel, MBA předseda APSS LK

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

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

6. Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 26:
Aktualizace Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje na rok 2022 –
rozvojové záměry
7. Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 23:
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 123/21 – navýšení výdajů v kapitole 912 05 –
Účelové příspěvky příspěvkových organizací, odbor sociálních věcí a snížení výdajů
v kapitole 920 05 – Kapitálové výdaje, odbor sociálních věcí a přesun prostředků
v rámci kapitoly 912 05 – Účelové příspěvky příspěvkových organizací, odbor
sociálních věcí
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8. Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 24:
Změna příloh zřizovacích listin příspěvkových organizací – Domov pro seniory
Vratislavice a APOSS Liberec
9. Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 25:
Rozpočtové opatření č. 138/21 – úpravy v kapitole 917 05 – Transfery, odbor
sociálních věcí, rozhodnutí o poskytnutí individuálních dotací v oblasti sociálních věcí
z rozpočtu Libereckého kraje – pro organizaci Nadační fond Ozvěna
10. Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 22:
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 136/21 – snížení výdajů kapitoly 914 05
Působností a navýšení výdajů kapitoly 917 05 Transfery, odbor sociálních věcí a
Vyhlášení dotačního řízení na dofinancování sociálních služeb v Libereckém kraji
v roce 2021 financovaného z rozpočtu kraje a Pravidla pro poskytování a čerpání
finančních prostředků
11. Materiál do Zastupitelstva LK – písemná informace, zastupitelstvu na vědomí:
Rozpočtové opatření č. 132/21 – navýšení příjmů rozpočtu Libereckého kraje –
neinvestiční dotace MPSV na výkon sociální práce a navýšení výdajů kapitoly 914 05
– Působnosti, odbor sociálních věcí, ÚZ 13015
12. Materiál do Zastupitelstva LK – písemná informace, zastupitelstvu na vědomí:
Rozpočtové opatření č. 139/21 – úpravy v kapitole 917 05 – Transfery, odbor
sociálních věcí, rozhodnutí o poskytnutí individuálních dotací v oblasti sociálních věcí
z rozpočtu Libereckého kraje – pro organizaci JIPRO Cash
13. Materiál do Zastupitelstva LK – písemná informace, zastupitelstvu na vědomí:
Rozpočtové opatření č. 154/21 – 917 05 – Transfery odboru sociálních věcí - zapojení
poskytnutých účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu příspěvkovým
organizacím sociálního resortu Libereckého kraje do rozpočtu kraje
14. Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 38:
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Závazek spolufinancování projektu „Jedličkův ústav, p.o. – pořízení automobilu pro
terénní sociální služby“

15. Lukáš Průcha z organizace Člověk v tísni - ředitel pobočky Liberec:
představení organizace Člověk v tísni - propojení oblasti bydlení, dluhové
problematiky a vzdělávání v případě skupiny osob, které jsou ohroženy sociálním
vyloučením
16. Prezentace Katalogu sociálních služeb Libereckého kraje:
Mgr. Jiří Tůma představí elektronický katalog sociálních služeb v Libereckém kraji,
který je určen široké veřejnosti
17. Prezentace pro Kolegium obcí 21:
informace prezentované na Kolegiu obcí 21 dne 29. 4. 2021 - Mgr. Petr Tulpa a Mgr.
Jiří Tůma
18. Různé
19. Závěr
Průběh jednání:
1. Zahájení zasedání
Zasedání výboru sociálních věcí zahájila předsedkyně výboru Daniela Weissová. Přivítala
všechny přítomné členy výboru a hosty.
Předsedkyně konstatovala, že výbor je usnášeníschopný (přítomno 11 členů).
2. Volba ověřovatele
Dle jednacího řádu je nutné zvolit ověřovatele zápisu. Ověřovatelem zápisu byla navržena
paní Eva Zbrojová, která s návrhem souhlasila.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 5/21/VSV/26
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Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje zvolil ověřovatele zápisu 5. zasedání
paní Evu Zbrojovou.
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 11

PRO: 10

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 1

VÝSLEDEK: přijato

3. Schválení zápisu
Předsedkyně vyzvala členy VSV k diskusi či vyjádření k zápisu č. 4/21. Paní Jana Hajná,
ověřovatelka minulého zápisu konstatoval, že zápis je v pořádku.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 5/21/VSV/27
Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje souhlasí se zněním zápisu č. 4/21.
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 11

PRO: 11

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

VÝSLEDEK: přijato

4. Kontrola plnění usnesení
Všechny úkoly jsou splněny

5. Schválení programu jednání
Předsedající otevřela diskusi k návrhu programu, který obdrželi členové v pozvánce, a
vyzvala ke hlasování o programu.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 5/21/VSV/28
Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje souhlasí s návrhem programu pátého
jednání v roce 2021.
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 11

PRO: 11

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

VÝSLEDEK: přijato
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6. Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 26:
Předsedkyně výboru, paní Weissová vyzvala pana Tulpu k představení předkládaného
materiálu. Pan Tulpa představil bod do zastupitelstva č. 26 Aktualizace Základní sítě
sociálních služeb Libereckého kraje na rok 2022 – rozvojové záměry. Představení materiálu
doplnila paní Šebková, vedoucí odboru sociálních věcí a pan Tůma.
Důvodová zpráva materiálu:
Předkládáme Zastupitelstvu Libereckého kraje ke schválení rozvojové záměry v rámci
aktualizace Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje na rok 2022.
Základní síť sociálních služeb Libereckého kraje je nedílnou součástí Střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2021 – 2023, který je stěžejním strategickým
dokumentem kraje v sociální oblasti. Stanovuje vize, priority a strategické cíle pro řešení
nepříznivých sociálních situací občanů kraje za podpory sociálních služeb, v souladu se
zákonem č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, který uvádí: „ kraj zpracovává
střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s obcemi na území kraje, se zástupci
poskytovatelů sociálních služeb a se zástupci osob, kterým jsou poskytovány sociální služby,
a informuje obce na území kraje o výsledcích zjištěných v procesu plánování; při zpracování
plánu kraj přihlíží k informacím obce sděleným podle § 94 písm. e) a k údajům uvedeným v
registru podle § 85 odst. 5.
V souladu s tímto zákonem jsme oslovili jednotlivá ORP a podle schváleného procesního
postupu jsme sebrali rozvojové záměry z komunitního plánování sociálních služeb v
jednotlivých území ORP. Doplnili jsme o rozvojové záměry kraje, které souvisí s
realizovanými projekty a smlouvami. Souhrn rozvojových záměrů na rok 2022 předkládáme v
příloze a to včetně dopadu na financování sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje z
finančních prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.
Odborná skupina pro oblast plánování sociálních služeb s předloženým materiálem souhlasí.
Schválené rozvojové záměry je nutné přiložit a započítat do požadavku kraje v krajské
Žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na podporu sociálních služeb v roce 2022,
prostřednictvím počítačového programu (softwaru), kterou na vlastní náklady poskytuje pro
podávání žádostí o dotace krajským úřadům Ministerstvo práce a sociálních věcí, a to v
termínu, který ukládá zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb., tj. do 31. 7. 2021.
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Diskuse: paní Jozífková se ptala pana náměstka, zda kraj počítá s dofinancováním sociálních
služeb v letošním roce a navýšením finančních prostředků na rok 2022. Pan Tulpa potvrdil, že
část dofinancování v letošním roce bude zajištěn a o dalším se jedná, včetně zvýšení částky na
předfinancování na rok 2022. Proběhla diskuse na téma financování sociálních služeb
v současných podmínkách. Paní Jozífková připomněla důležitou roli sociálních služeb při
zvládnutí pandemie. Přítomní členové výboru se shodli na tom, že plánované rozšíření sítě je
v souladu s potřebami regionů, ale je potřeba zajistit dostatečné financování a řešit
optimalizaci sítě s případným propadem veřejných financí. Pan Tulpa informovat o
připravované krizové analýze, která bude zpracována v souvislosti s plánováním sociálních
služeb. Průběžné informace poskytne koordinátorka střednědobého plánu. Paní Jozífková dala
podnět k doplnění usnesení o doporučení navýšení finanční spoluúčasti kraje na minimálně 30
milionů Kč.
Předsedkyně dala o předloženém materiálu hlasovat:
Návrh usnesení:
č. usnesení: 5/21/VSV/29
Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání doporučuje
Zastupitelstvu Libereckého kraje
s ch v á l i t
rozvojové záměry obcí a kraje k aktualizaci Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje
na rok 2022 dle předloženého materiálu
a schválit
při sestavování rozpočtu na rok 2022 navýšení částky na spolufinancování sociálních služeb
na minimálně 30 milionů Kč.
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 11

PRO: 11

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

VÝSLEDEK: přijato

7. Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 23:
Paní Šebková představila materiál- Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 123/21 –
navýšení výdajů v kapitole 912 05 – Účelové příspěvky příspěvkových organizací, odbor
sociálních věcí a snížení výdajů v kapitole 920 05 – Kapitálové výdaje, odbor sociálních věcí
a přesun prostředků v rámci kapitoly 912 05 – Účelové příspěvky příspěvkových organizací,
odbor sociálních věcí
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Důvodová zpráva materiálu:
Předkládáme orgánům Libereckého kraje k projednání změnu rozpočtu - rozpočtové opatření
č. 123/21, jehož předmětem je navýšení výdajů v kapitole 912 05 – Účelové příspěvky
příspěvkových organizací, odbor sociálních věcí a snížení výdajů v kapitole 920 05 –
Kapitálové výdaje, odbor sociálních věcí a přesun prostředků v rámci kapitoly 912 05 –
Účelové příspěvky příspěvkových organizací, odbor sociálních věcí následovně:
Výdaje se sníží:
V kapitole 920 05 – Kapitálové výdaje, odbor sociálních věcí o celkovou částku 500.000 Kč,
snížením výdajů akce č. 0590981502 – Centrum intervenčních a psychosociálních služeb
Libereckého kraje, p. o. - Zpracování investičního záměru a projektové dokumentace objektu
Široká ul. 304/68 - azylový dům SPERAMUS
Výdaje se navýší:
V kapitole 912 05 - Účelové příspěvky příspěvkových organizací, odbor sociálních věcí o
celkovou částku 500.000 Kč, zavedením nového dílčího ukazatele č. a. 05501701502 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p. o. - Zpracování
investičního záměru a projektové dokumentace objektu Široká ul. 304/68 - azylový dům
SPERAMUS
Přesun finančních prostředků v rámci kapitoly:
Příspěvková organizace Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, p. o. zažádala o převod
částky 295.000 Kč, která byla původně určena na akumulační nádrž na teplou vodu a převod
částky 560.000 Kč, která byla původně určena na záložní zdroj vytápění na novou akci:
- č. a. 05501711510 – Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, p. o. – Rekonstrukce zařízení
plynové kotelny v celkové výši 855.000 Kč.
Odůvodnění od příspěvkové organizace:
Vzhledem ke stavu plynové kotelny v Domově důchodců, která vytápí objekt DD a též
zajišťuje ohřev teplé vody, je nutné po uplynulém zimním období řešit neprodleně její
rekonstrukci. Plynové kotle v počtu 3 ks jsou v provozu neustále od roku 1997, jejich stav
dosluhuje a nejsou náhradní díly na potřebné opravy daného zařízení. Také návazná a
potřebná čerpadla i rozvody jsou již značně opotřebená. Ekvitermní regulace, která řídí
systém provozu kotelny, byla opravována a další oprava je již nerentabilní. Při pravidelné
revizi zařízení byla rekonstrukce kotelny doporučena.
Diskuse: přítomní neměli žádné dotazy
Předsedkyně dala o předloženém materiálu hlasovat:
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Návrh usnesení:
č. usnesení: 5/21/VSV/30
Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání doporučuje
Zastupitelstvu Libereckého kraje
s ch v á l i t
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 123/21, kterým se upravuje výdajová část rozpočtu
Libereckého kraje následovně:
1.

a) snižují se výdaje kapitoly 920 05 - Kapitálové výdaje, odbor sociálních věcí, č. a.
0590981502 – Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje,
p. o. - Zpracování investičního záměru a projektové dokumentace objektu Široká ul.
304/68 - azylový dům SPERAMUS o částku 500.000 Kč,
b) navyšují se výdaje v kapitole 912 05 - Účelové příspěvky příspěvkových
organizací, odbor sociálních věcí, zavedením nového dílčího ukazatele č. a.
05501701502 - Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje,
p. o. - Zpracování investičního záměru a projektové dokumentace objektu Široká ul.
304/68 - azylový dům SPERAMUS o částku 500.000 Kč,
2.
a) snižují se výdaje kapitoly 912 05 - Účelové příspěvky příspěvkových organizací,
odbor sociálních věcí, č. a. 05501581510 - Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, p.
o. – Akumulační nádrž na teplou vodu o částku 295.000 Kč,
b) snižují se výdaje kapitoly 912 05 - Účelové příspěvky příspěvkových organizací,
odbor sociálních věcí, č. a. 05501591510 - Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, p.
o. – Záložní zdroj vytápění o částku 560.000 Kč,
c) navyšují se výdaje v kapitole 912 05 - Účelové příspěvky PO, odbor sociálních věcí,
zavedením nového dílčího ukazatele č. a. 05501711510 - Domov důchodců Rokytnice nad
Jizerou, p. o. – Rekonstrukce zařízení plynové kotelny o částku 855.000 Kč

Hlasování:
PŘÍTOMNO: 11

PRO: 11

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 1

VÝSLEDEK: přijato

8. Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 24:
Paní Šebková představila materiál Změna příloh zřizovacích listin příspěvkových organizací
resortu sociálních věcí.
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Důvodová zpráva materiálu:
Předkládáme orgánům Libereckého kraje k odsouhlasení a schválení změny příloh č. 1. ke
zřizovacím listinám uvedených příspěvkových organizací resortu sociálních věcí, důvodem
této majetkoprávní operace je převod správy nemovitého majetku - pozemků:
p. č. 2149/5 o výměře 5207 m2, ostatní plocha, způsob využití zeleň, oddělené geometrickým
plánem č. 4130-1107/2020 z pozemku p. č. 2149/1
p. č. 2150/3, o výměře 13398 m2, zahrada, oddělené geometrickým plánem č. 41301107/2020 z p. č. 2150/1
a p. č. 2151 o výměře 734 m2, zahrada, vše v katastrálním území Vratislavice nad Nisou
- z příspěvkové organizace Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou na příspěvkovou
organizaci APOSS Liberec. Pro současného správce je uvedený předmět převodu
nepotřebný a odbor sociálních věcí souhlasí s převodem správy nemovitého majetku
mezi příspěvkovými organizacemi.
Dle Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2021-2023 je
záměrem Libereckého kraje vybudovat na předmětných pozemcích multifunkční zařízení, kde
by byly poskytovány služby, které poptávají obce i občané. Jedná se o specifické služby pro
osoby s poruchou autistického spektra a dále služby navazující na reformu psychiatrické péče.
S ohledem na připravovaný záměr směny mezi Libereckým krajem a statutárním městem
Liberec, jejímž předmětem bude mimo jiné i Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, je
zájmem Libereckého kraje předmětné části pozemku oddělit a svěřit k hospodaření
příspěvkové organizaci APOSS Liberec.
Hodnota pozemků dle účetní evidence:
p.p.č. 2149/5 (5207 m2) ………………. 7.482 Kč
p.p.č. 2150/3 (13398 m2) ………… 5.935.452 Kč
p.p.č. 2151 (734 m2) ……………… 7329.452 Kč
celkem ……………….…………... 6.272.386 Kč
Diskuse: přítomní neměli žádné dotazy
Předsedkyně dala o předloženém materiálu hlasovat:
Návrh usnesení:
č. usnesení: 5/21/VSV/31
Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání doporučuje
Zastupitelstvu Libereckého kraje
s ch v á l i t
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1) změnu přílohy č. 1 ke zřizovací listině zařízení Domov pro seniory příspěvková organizace,
se sídlem U Sila 321, Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec XXX,
2) změnu přílohy č. 1 ke zřizovací listině zařízení APOSS Liberec, příspěvková organizace se
sídlem Zeyerova 832/24, 460 01 Liberec I – Staré Město, a to z důvodu převodu pozemků
mezi uvedenými organizacemi.
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 11

PRO: 11

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

VÝSLEDEK: přijato

9. Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 25:
Paní Šebková představila materiál Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 138/21 – úpravy v
kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, rozhodnutí o poskytnutí individuální
dotace v oblasti sociálních věcí z rozpočtu Libereckého kraje – pro organizaci Nadační fond
Ozvěna na projekt „Nákup kompenzačních pomůcek a jejich příslušenství pro děti se
sluchovým postižením“.
Důvodová zpráva materiálu:
Předkládáme orgánům Libereckého kraje k projednání:
a) Souhlas s poskytnutím účelové investiční dotace Nadačnímu fondu Ozvěna, se sídlem
Žižkova 528/6, 470 01 Česká Lípa, IČ: 029 70 261, na projekt „Nadační fond Ozvěna –
nákup kompenzačních pomůcek a jejich příslušenství pro děti se sluchovým postižením“,
ve výši 250.000 Kč,
b) Znění smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje č.
OLP/1323/2021 uzavírané mezi Libereckým krajem a organizací Nadační fond Ozvěna se
sídlem Žižkova 528/6, 470 01 Česká Lípa, IČ: 029 70 261
Dne 16. 4. 2021 doručil žadatel Nadační fond Ozvěna žádost o poskytnutí individuální dotace
na projekt „Nadační fond Ozvěna – nákup kompenzačních pomůcek a jejich příslušenství pro
děti se sluchovým postižením“.
Nadační fond Ozvěna pomáhá rodinám, které mají dítě se sluchovým postižením, pomoc je
především zaměřena na pořízení kvalitních sluchadel a dalších kompenzačních pomůcek, ty
jsou nejdůležitější pro rozvoj řeči a sluchu již od narození.
Pořízení kvalitních sluchadel představuje pro rodinu velkou finanční zátěž. Nadační fond
Ozvěna je s ohledem na své zaměření jedinou institucí v republice, která se zabývá tímto
zdravotním postižením a podporou jeho kompenzace.
Fond poskytuje také příspěvky na nákup baterií do sluchadel, roční pojištění sluchadel proti
ztrátě a odcizení, na pořízení zesilovacích zařízení při nástupu do školy.
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Vzhledem k tomu, že žadatel není registrovaným poskytovatelem sociálních služeb, je
poměrně náročné zajistit finanční stabilitu nadačního fondu pro jeho celoroční fungování.
Zájmem Libereckého kraje je podpořit činnost této organizace, proto navrhujeme
poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 05 –
Transfery, odbor sociálních věcí, ve výši 250.000 Kč, na výše uvedený projekt.
Po projednání a schválení v orgánech Libereckého kraje bude uzavřena smlouva č.
OLP/1323/2021 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje. Návrh smlouvy je
přílohou předkládaného materiálu.
Diskuse: přítomní neměli žádné dotazy
Předsedkyně dala o předloženém materiálu hlasovat:
Návrh usnesení:
č. usnesení: 5/21/VSV/32
Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání doporučuje
Zastupitelstvu Libereckého kraje
r o z h o d n o u t:
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace Nadačnímu fondu Ozvěna, se sídlem Žižkova 528/6,
470 01 Česká Lípa, IČ: 029 70 261, na projekt „Nadační fond Ozvěna – nákup
kompenzačních pomůcek a jejich příslušenství pro děti se sluchovým postižením“, ve výši
250.000 Kč,
a s c h v á l i t:
smlouvu o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje č.
OLP/1323/2021 uzavíranou mezi Libereckým krajem a organizací Nadační fond Ozvěna se
sídlem Žižkova 528/6, 470 01 Česká Lípa, IČ: 029 70 261
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 11

PRO: 11

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

VÝSLEDEK: přijato

10. Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 22:
Paní Šebková představil materiál Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 136/21 – snížení
výdajů kapitoly 914 05 Působnosti a navýšení výdajů kapitoly 917 05 - Transfery, odbor
sociálních věcí a Vyhlášení dotačního řízení na dofinancování sociálních služeb v Libereckém
kraji v roce 2021 financovaného z rozpočtu kraje a Pravidla pro poskytování a čerpání
finančních prostředků.
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Důvodová zpráva materiálu:
Předmětem předloženého materiálu je změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 136/21,
kterým se snižují výdaje v kapitole 914 05 – Působnosti, odbor sociálních věcí o částku
2.000.000,- Kč a současně se navyšují výdaje v kapitole 917 05 - Transfery, odbor sociálních
věcí, ukazatel č. a. 0570118, Dofinancování sociálních služeb z prostředků LK o částku
2.000.000,- Kč na 7.000.000,- Kč a také Vyhlášení dotačního řízení na dofinancování
sociálních služeb v roce 2021.
Poskytovatelé sociálních služeb mají v letošním roce velký výpadek finančních zdrojů, který
je způsoben především tím, že Liberecký kraj byl dotací od MPSV oproti svému požadavku
(1 062 352 000 Kč) uspokojen pouze z necelých 79 % a dále došlo k navýšení kapacity
Základní sítě sociálních služeb ve výši 24 mil Kč, k navýšení platů v sociálních službách ve
výši 20 mil. Kč a k výpadku finančních zdrojů z projektu ve výši 41 mil. Kč. Dofinancování
je určeno primárně na krytí osobních nákladů pracovníků v přímé péči pro organizace, které
se potýkají s nedostatkem finančních prostředků.
Finanční podpora z rozpočtu kraje bude poskytnuta na účel dle §10a, odst. 2 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
na účel stanovený zvláštním právním předpisem - zákonem č. 108/2006 Sb.
Finanční prostředky budou rozděleny dle klíče na základě stanovené hodnoty na 1 úvazek
pracovníka v přímé péči (dále jen PPP), a to dle výše úvazků PPP, které jsou součástí platné
Základní sítě poskytovatelů sociálních služeb Libereckého kraje na období 2021-2023 (dále
jen ZS LK).
Vyhlášení dotačního řízení projednala Odborná skupina KÚ LK pro hodnocení a financování
sociální oblasti dne 19. 4. 2021.
Finanční podpora bude poskytnuta na částečné krytí osobních nákladů za období od ledna do
prosince 2021, souvisejících s poskytováním základních činností sociálních služeb. Dotace z
finančních prostředků Libereckého kraje na podporu sociálních služeb je určena na zajištění
sociálních služeb, které jsou poskytovány na území Libereckého kraje v souladu se
Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje a jeho prováděcími
částmi. Finanční podpora z rozpočtu Libereckého kraje na podporu sociálních služeb bude
poskytována subjektům, které jsou pověřeny k poskytování služeb v obecném hospodářském
zájmu a jsou součástí ZS LK.
Plánované Vyhlášení dotačního řízení ve výši 7.000.000,- Kč bude finančně kryto
nespecifikovanou rezervou v kapitole 917 05 – Transfery, financování sociálních služeb.
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Žádost o finanční podporu z prostředků Libereckého kraje je možné podat v termínu od 8.
července do 23. července 2021, a to na každou sociální službu zvlášť společně s Přílohou č. 1,
Přílohou č. 2 a Přílohou č. 3. Žádosti budou zasílány pouze v elektronické podobě
prostřednictvím systému Veřejná finanční podpora. Hodnocení bude probíhat ve dvou fázích.
Nejdříve bude provedena kontrola formálních náležitostí žádostí a následně bude probíhat
věcné hodnocení. Podrobnosti jsou uvedeny ve Vyhlášení dotačního řízení a v Pravidlech pro
poskytování a čerpání finančních prostředků určených na dofinancování sociálních služeb z
rozpočtu kraje v roce 2021.
S příjemci dotací bude uzavírána Smlouva o poskytnutí dotace na poskytování služeb v
obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje. Tato smlouva, je v souladu s
Rozhodnutím Komise (2012/21/EU) ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o
fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné
služby poskytované určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného
hospodářského zájmu.

Diskuse: přítomní neměli žádné dotazy
Předsedkyně dala o předloženém materiálu hlasovat:
Návrh usnesení:
č. usnesení: 5/21/VSV/33
Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání doporučuje
Zastupitelstvu Libereckého kraje
s ch v á l i t
1) změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 136/21, kterým se:
a) snižují výdaje v kapitole 914 05 – Působnosti, odbor sociálních věcí, ukazatel č. a.
054805, Spolufinancování objednaných kapacit subjektům zařazeným do Základní
sítě sociálních služeb ve výši 2.000.000,- Kč
b) a současně se navyšují výdaje v kapitole 917 05 Transfery, odbor sociálních
věcí, ukazatel č. a. 0570118, Dofinancování sociálních služeb z prostředků LK o
částku 2.000.000,- Kč na 7.000.000,- Kč,
2) termín a podmínky Vyhlášení dotačního řízení na dofinancování sociálních služeb v
Libereckém kraji v roce 2021 financovaného z rozpočtu kraje, včetně povinných
příloh k předkládání žádostí o dotace, s předpokládaným objemem nespecifikovaných
rezerv určených k rozdělení ve výši 7.000.000,- Kč,
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3) Pravidla pro poskytování a čerpání finančních prostředků určených na dofinancování
sociálních služeb z rozpočtu kraje v roce 2021
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 11

PRO: 11

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

VÝSLEDEK: přijato

11. Materiál do Zastupitelstva LK – písemná informace, zastupitelstvu na vědomí:
Paní Šebková představila materiál Rozpočtové opatření č. 132/21 – navýšení příjmů rozpočtu
Libereckého kraje – neinvestiční dotace MPSV na výkon sociální práce a navýšení výdajů
kapitoly 914 05 – Působnosti, odbor sociálních věcí, ÚZ 13015.
Důvodová zpráva materiálu:
Předkládáme orgánům kraje rozpočtové opatření č. 132/21, kterým se navyšují celkové příjmy
rozpočtu Libereckého kraje 2021 z titulu přijaté účelové neinvestiční dotace ze státního
rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí na rok 2021 na výkon sociální práce o částku
872.623 Kč a současně se navyšují celkové výdaje rozpočtu Libereckého kraje v kapitole 914
05 - Působnosti, odbor sociálních věcí, č. a. 051600, na výkon sociální práce, o částku
872.623 Kč.
Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje k rozeslání rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace
z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu České republiky na rok 2021 Libereckému kraji ve
výši 872.623 Kč. Ke dni 26. 4. 2021 jsou rozhodnutí k dispozici online ke stažení v programu
OK nouze. Dotace je určena na výkon sociální práce v souladu s ustanoveními § 93 a § 93a
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kde je upravena
působnost krajského úřadu v oblasti sociální práce a povinnosti sociálních pracovníků. Částka
dotace byla připsána na účet Libereckého kraje.
Dotace ze státního rozpočtu (kapitoly MPSV) se poskytuje k financování zejména
personálních výdajů, které souvisejí s výkonem sociální práce v souladu se zákonem
o sociálních službách, zákonem o pomoci v hmotné nouzi a Doporučeným postupem MPSV
č. 1/2018 k realizaci činností sociální práce na pověřených obecních úřadech, obecních
úřadech obcí s rozšířenou působností a krajských úřadech, kde jsou specifikovány činnosti v
rámci koordinační působnosti krajského úřadu, činnosti sociální práce obcí a doporučené
činnosti/pracovní náplň sociálního pracovníka obecního úřadu, dále pak na metodickou
činnost sociálních pracovníků, na výpočetní techniku, software, odbornou literaturu apod.
Účelová dotace bude vedena pod účelovým znakem 13015 a bude použita na úhradu
mzdových prostředků, pojistného na zdravotní a sociální pojištění pracovnic odboru
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sociálních věcí, které zajišťují výše zmíněnou agendu, a to v rozsahu 1,6 pracovního úvazku,
a zčásti též na metodickou činnost kraje v rámci agendy sociální práce, konkrétně uspořádání
odborného semináře pro sociální pracovníky obcí a na nákup výpočetní techniky a
příslušenství pro využití při práci sociálních pracovníků krajského úřadu.
Specifikace pracovních úvazků:
Mgr. Ivana Vedralová, vedoucí oddělení sociální práce – úvazek na výkon sociální práce 0,1
celkového úvazku – úvazek stanoven dle počtu pracovníků vykonávajících sociální práci v
poměru k celkovému počtu pracovníků v oddělení (1,5 úvazku ze 14 úvazků).
Bc. Andrea Futschiková – úvazek na výkon sociální práce 1,0 – metodik sociální práce
metodicky vede a kontroluje výkon sociální práce na obecních úřadech obcí s rozšířenou
působností a pověřených obecních úřadech (21 úřadů).
Mgr. Jana Pavlů – úvazek na výkon sociální práce 0,5 – metodik sociální práce/prevence –
metodicky vede a kontroluje výkon sociální práce se zaměřením na sociální kuratelu na
obecních úřadech obcí s rozšířenou působností (10 úřadů).
Částka, o kterou odbor sociálních věcí požádal, činila 1.071.300 Kč, poskytnutá dotace MPSV
je tedy o 198.677 Kč nižší.
Pravidla a podmínky pro čerpání, kontrolu a finanční vypořádání dotace jsou stanovena v
Metodice. Tato je pro příjemce dotace závazná a je volně přístupná na webových stránkách
www.mpsv.cz.
Diskuse: přítomní neměli žádné dotazy
Předsedkyně dala o předloženém materiálu hlasovat:
Návrh usnesení:
č. usnesení: 5/21/VSV/34
Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání bere na vědomí
rozpočtové opatření č. 132/21, kterým se:
1.
navyšují celkové příjmy rozpočtu Libereckého kraje 2021 z titulu přijaté účelové
neinvestiční dotace ze státního rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí na rok 2021 na
výkon sociální práce o částku 872.623 Kč,
2.
navyšují celkové výdaje rozpočtu Libereckého kraje v kapitole 914 05 - Působnosti,
odbor sociálních věcí, č. a. 051600, o neinvestiční dotaci s účelovým znakem 13015 na výkon
sociální práce, o částku 872.623 Kč

15

Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 11

PRO: 11

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

VÝSLEDEK: přijato

12. Materiál do Zastupitelstva LK – písemná informace, zastupitelstvu na vědomí:
Paní Šebková představila materiál Rozpočtové opatření č. 139/21 – úpravy v kapitole 917 05
– Transfery odbor sociálních věcí, rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z
rozpočtu Libereckého kraje pro organizaci JIPRO – CASH, s. r. o. na projekt „Částečné krytí
nákladů služby Domova Potoky - § 50 – péče o občany LK“.
Důvodová zpráva materiálu:
Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích,
a v souladu se Zásadami pro poskytování finančních podpor z rozpočtu Libereckého kraje na
základě obdržených žádostí o finanční podporu z rozpočtu Libereckého kraje odbor sociálních
věcí členům rady kraje předkládá:
Rozpočtové opatření č. 139/21, kterým se upravují specifické ukazatele v kapitole 917 05 –
Transfery, odbor sociálních věcí, v celkové výši 50.000 Kč. Tyto finanční prostředky jsou
určeny na poskytnutí účelové dotace k podpoře projektů zaměřených na řešení naléhavých
potřeb v sociální oblasti Libereckého kraje (1.250000 Kč) a na podporu činnosti organizací
sdružujících seniory (200.000 Kč). K 4. 5. 2021 čerpáno:250.000 Kč; zůstatek k dnešnímu
dni:1.200.000 Kč.
Podpořená žádost:
Žadatel:

JIPRO-CASH s. r. o., Na Jílech 2637, Česká Lípa

Název projektu: Částečné krytí nákladů služby Domova Potoky - § 50 – péče o občany LK
Účel projektu: Částečné dofinancování výpadku příjmů z dotačních prostředků Libereckého
kraje. Financování základních činností sociální služby domova se zvláštním režimem pro
občany Libereckého kraje.
Celkové způsobilé výdaje projektu:
Žádost o finanční dotaci:
Návrh výše dotace:

300.000 Kč
50.000 Kč
50 000 Kč

Zdůvodnění: Důvodem žádosti je, že služba nebyla v roce 2020 zařazena do základní sítě
sociálních služeb LK a proto nezískala podporu na provoz pro rok 2021. Aktuálně organizace
pečuje o 19 klientů z LK: Finanční prostředky budou použity na výplatu mezd.
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Diskuse: přítomní neměli žádné dotazy
Předsedkyně dala o předloženém materiálu hlasovat:
Návrh usnesení:
č. usnesení: 5/21/VSV/35
Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání bere na vědomí:
1)

rozpočtové opatření č. 139/21, kterým se upravují specifické ukazatele v kapitole 917 05
– Transfery, odbor sociálních věcí, v celkové výši 50.000 Kč,

2)

poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje ve výši 50.000,Kč pro „JIPRO-CASH s. r. o., Česká Lípa“, IČO 28744349 a smlouvu o poskytnutí
účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/1324/2021, která
bude uzavírána mezi Libereckým krajem a společností JIPRO-CASH s.r.o., IČO:
28744349, se sídlem Na Jílech 2637, 470 01 Česká Lípa

Hlasování:
PŘÍTOMNO: 11

PRO: 11

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

VÝSLEDEK: přijato

13. Materiál do Zastupitelstva LK – písemná informace, zastupitelstvu na vědomí:
Paní Šebková představila materiál Rozpočtové opatření č. 154/21 – zapojení poskytnutých
účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu příspěvkovým organizacím sociálního
resortu.
Důvodová zpráva materiálu:
Předkládáme Radě Libereckého kraje žádost o zapojení finančních prostředků poskytovaných
příspěvkovým organizacím sociálního resortu Libereckého kraje z Ministerstva práce a
sociálních věcí a z Ministerstva zdravotnictví do rozpočtu Libereckého kraje.
Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo 100 % výši příspěvku formou dotace ze státního
rozpočtu příjemci dotace Liberecký kraj určeného příspěvkovým organizacím sociálního
resortu Libereckého kraje na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v
sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19 ve výši 62.744.306,- Kč.
Předkládáme podrobný návrh na navýšení příjmů kraje o 62.744.306,- Kč (ORJ 05, Pol. 4116,
UZ 13351) a navýšení výdajů kapitoly 917 05 - Transfery odboru sociálních věcí o částku
62.744.306,- Kč (ORJ 1705, Pol. 5336, UZ 13351).
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Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo 100 % výši příspěvku formou dotace ze státního
rozpočtu příjemci dotace Liberecký kraj určeného příspěvkovým organizacím sociálního
resortu Libereckého kraje na zpětnou sanaci nákladů na antigenní testování klientů a návštěv
klientů ve výši 1.852.844,- Kč.
Předkládáme podrobný návrh na navýšení příjmů kraje o 1.852.844,- Kč (ORJ 05, Pol. 4116,
UZ 13351) a navýšení výdajů kapitoly 917 05 - Transfery odboru sociálních věcí o částku
1.852.844,- Kč (ORJ 1705, Pol. 5336, UZ 13351).
Ministerstvo zdravotnictví poskytlo 100 % výši příspěvku formou dotace ze státního rozpočtu
příjemci dotace Liberecký kraj určeného příspěvkové organizaci sociálního resortu
Libereckého kraje na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců
poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19 ve výši 1.899.274 Kč.
Předkládáme podrobný návrh na navýšení příjmů kraje o 1.899.274 Kč (ORJ 05, Pol. 4116,
UZ 35442) a navýšení výdajů kapitoly 917 05 - Transfery odboru sociálních věcí o částku
1.899.274 Kč (ORJ 1705, Pol. 5336, UZ 35025).
Finanční prostředky pro příspěvkové organizace podléhají finančnímu vypořádání dle zákona
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a finanční vypořádání bude uskutečňováno
prostřednictvím zřizovatele organizací.
Diskuse: přítomní neměli žádné dotazy
Předsedkyně dala o předloženém materiálu hlasovat:
Návrh usnesení:
č. usnesení: 5/21/VSV/36
Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání bere na vědomí:
rozpočtové opatření č. 154/21, kterým se zapojují finanční prostředky pro příspěvkové
organizace sociálního resortu Libereckého kraje do rozpočtu kraje, čímž se navyšují příjmy
kraje o celkovou částku 66.496.424 Kč a navyšují se výdaje kapitoly 917 05 – Transfery
odboru sociálních věcí v celkové výši 66.496.424 Kč

Hlasování:
PŘÍTOMNO: 11

PRO: 11

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

VÝSLEDEK: přijato
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14. Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 38:
Paní Šebková představila materiál Závazek spolufinancování projektu „Jedličkův ústav, p.o. –
pořízení automobilu pro terénní sociální služby“.
Důvodová zpráva materiálu:
Předmětem materiálu je odsouhlasení závazku spolufinancování a předfinancování projektu
„Jedličkův ústav, p.o. – pořízení automobilu pro terénní sociální služby“, který bude
předložen do 101. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu 2014-2020,
prioritní osy 6 – REACT EU (REACT EU).
Závazek spolufinancování projektu „Jedličkův ústav, p.o. – pořízení automobilu pro
terénní sociální služby“
Schválení projektu je radě kraje předkládáno na základě aktuálně známých informací o
připravované 101. výzvě IROP (REACT-EU). Do zveřejnění konečného znění výzvy nelze
detailně připravit projektovou žádost, a tudíž nelze jasně specifikovat případné nezpůsobilé
výdaje projektu. Součástí studie proveditelnosti musí rovněž být tržní průzkum, který
v současné době probíhá. Smyslem co nejrychlejšího schválení projektu v radě kraje je, aby
projekt mohl být podán do výzvy ihned, jak bude spuštěn příjem žádostí, což dle dostupných
informací je aktuálně plánováno cca v polovině května 2021.
Zkušenosti z již proběhlých obdobných výzev v plánovacím období 2014 – 2020 ukazují, že
projektů v této oblasti je předkládáno velké množství a že o přidělení dotace, kromě kvality
samotného projektu, rozhoduje čas předložení žádosti.
Tento projekt bude v souladu se Směrnicí RK 2/2018 k systému přípravy a realizace projektů
kraje a organizací zřizovaných či zakládaných krajem spolufinancovaných z fondů EU
administrovat odbor regionálního rozvoje a evropských projektů.
Věcné zaměření projektu
Předmětem projektu je nákup vozidla na konvenční paliva (benzín/diesel) splňující emisní
limit 95g CO2/km (jedná se o kombinaci elektromotoru a spalovacího motoru, tzv. hybridní
pohon) pro terénní sociální službu osobní asistence, kterou Jedličkův ústav, p.o. poskytuje
klientům od 7 do 80 let na území ORP Liberec.
Předpokládaný hlavní zdroj financování
101. výzva Integrovaného regionálního operačního programu 2014-2020, prioritní osa 6 –
REACT EU.
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Struktura finančních zdrojů
85 % Evropský fond pro regionální rozvoj
5 % státní rozpočet
10% vlastní podíl žadatele
Finanční velikost projektu
Celkové výdaje projektu předpokládáme max. ve výši 600.000 Kč. Jedná se o výdaje
na nákup vozidla na konvenční paliva (benzín/diesel) splňující emisní limit 95g CO2/km –
500 000 Kč. Dle cenové poptávky, kterou provedl Jedličkův ústav je průměrná cena nabídek
cca 462 000 Kč. Dále uvažované celkové výdaje projektu zahrnují zpracování projektové
žádosti včetně studie proveditelnosti (60.000 Kč), publicitu (10.000 Kč) a rezervu (30 000
Kč). Tato rezerva je uvažována z důvodu probíhajícího tržního průzkumu a možnosti případné
úpravy žádosti na základě zveřejnění podmínek výzvy, které v tuto chvíli ještě nejsou
k dispozici.
Předpokládaná míra spolufinancování ze strany LK včetně veškerých nezpůsobilých
výdajů projektu v době realizace
Podíl LK 10 %.
Předpokládaná výše spolufinancování projektu ze strany Libereckého kraje činí 60.000 Kč.
Tento materiál předkládáme radě kraje na základě dosavadních informací, abychom mohli
projekt co nejdříve podat. Stále nejsou definovány podmínky výzvy a není zpracována žádost
o poskytnutí dotace, kde budou přesné částky vyčísleny. V případě, že v budoucnu dojde
k úpravě způsobilosti výdajů, bude toto řešeno případným navýšením závazku
spolufinancování.
Předpokládaná míra a způsob zajištění předfinancování projektu ze strany LK
Předpokládaná výše předfinancování projektu ze strany LK je odhadována v objemu 540.000
Kč, a to v souvislosti s nutností předfinancovat zdroje EU a státního rozpočtu z rozpočtu LK.
Předpokládaný harmonogram včetně rozložení spolufinancování v letech
Realizace projektu je předpokládána v roce 2021.
Rozložení závazku spolufinancování LK v letech – projekt „Jedličkův ústav, p.o. – pořízení
automobilu pro terénní sociální služby“ (v Kč)

Rok
2021
celkem

Celkové
výdaje
projektu
600.000,00
600.000,00

Nezpůsobilé
výdaje
projektu
0
0

Spolufinancování
LK (10 %)
60.000,00
60.000,00

EU (85 %)
SR (5%)
510.000,00
30.000,00
510.000,00
30.000,00
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Očekávané výdaje ve fázi udržitelnosti výstupů a výsledků projektu
Ve fázi udržitelnosti se neočekávají žádné výdaje nad rámec běžných provozních výdajů.
Předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů
V souvislosti s realizací projektu nebudou vytvořena žádná nová pracovní místa.
Srovnání změn parametrů oproti projektovému záměru
Projektový záměr nebyl radě kraje předložen z důvodu rychlé přípravy programu REACT-EU
a nutnosti rychle reagovat na vyhlášené podmínky výzvy.
Stanovisko odboru sociálních věcí
Odbor sociálních věcí souhlasí s realizací projektu, příspěvková organizace preferuje nákup
hybridního vozidla, kdy nákup bude realizován v roce 2021.
Diskuse: přítomní neměli žádné dotazy
Předsedkyně dala o předloženém materiálu hlasovat:
Návrh usnesení:
č. usnesení: 5/21/VSV/37
Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání doporučuje
Zastupitelstvu Libereckého kraje:
s ch v á l i t
a)
závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „Jedličkův ústav, p.o. –
pořízení automobilu pro terénní sociální služby“ do výše 60.000 Kč v roce 2021
b)
předpokládané předfinancování projektu „Jedličkův ústav, p.o. – pořízení automobilu
pro terénní sociální služby“ Libereckým krajem do výše 540.000 Kč v roce 2021
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 11

PRO: 11

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

VÝSLEDEK: přijato

15. Lukáš Průcha z organizace Člověk v tísni – ředitel pobočky Liberec:

Předsedkyně výboru přivítala na jednání sociálního výboru pana Lukáše Průchu, který
přítomným představil činnost organizace Člověk v tísni. Liberecká pobočka působí v
rámci individuálního, rodinného a dluhového poradenství především v Liberci, Hrádku nad
Nisou, Frýdlantu, Ralsku a Novém městě pod Smrkem. Nejčastěji pomáhá klientům řešit
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problémy spojené s bydlením, zaměstnáním a dluhy, pomáhá také při kontaktu s úřady.
Provozuje také resocializační programy pro dospělé osoby s trestní minulostí. Člověk v tísni
dále provozuje dva předškolní kluby (Liberec, Ploužnice), ve kterých se děti připravují na
úspěšný vstup na základní školu. Těm, které již do školy chodí a potřebují z určitých důvodů
podpořit, nabízí individuální doučování. A pro ty nejstarší je tu kariérní poradenství. Kromě
toho provozuje v Liberci nízkoprahový klub pro děti a mládež, který tvoří bezpečné místo
nejen pro trávení volného času, ale je zde také prostor pro přípravu do školy či řešení
osobních záležitostí.
https://www.clovekvtisni.cz/co-delame/socialni-prace-v-cr/liberec
Diskuse:
 Paní Weissová poděkovala a zdůraznila, že je velice důležité zabývat se tématem
sociálního vyloučení a prevencí. Upozornila na rostoucí problémy s nedokončeným
vzděláním dětí.
 Paní Provazníková se ptala, jak navazují spolupráci v jednotlivých územích a dále se
ptala na to, jak funguje dluhové telefonické poradenství. Pan Průcha vysvětlil
spolupráci s obcemi, klienty a dalšími aktéry. Dále popsal fungování telefonické
dluhové poradny, která v současné chvíli řeší již i osoby s finančními problémy
způsobených pandemií.

16. Prezentace Katalogu sociálních služeb Libereckého kraje:

Předsedkyně výboru vzhledem k časové tísni požádala pana Jiřího Tůmu, aby představil
elektronický katalog sociálních služeb v Libereckém kraji až na příštím zasedání výboru.
https://socialnisluzbylk.cz/

17. Prezentace pro Kolegium obcí 21:

Pan Tůma představil informace prezentované na Kolegiu obcí 21 dne 29. 4. 2021. Prezentace
je přílohou tohoto zápisu.

18. Různé
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 Nikdo se do různého nepřihlásil
Příští jednání bude v úterý dne 15. 6. 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 18. 5. 2021
Zapsal:
Ing. Martina Semrádová, v. r.
tajemnice Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje
Ověřovatel zápisu:
Eva Zbrojová, v. r.
členka Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje
Předsedající:
Daniela Weissová, v. r.
předsedkyně Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje
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