Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje

ZÁPIS č.10/21
zasedání Výboru sociálních věcí
Zastupitelstva Libereckého kraje,
ze dne 23. listopadu 2021
Přítomni:

Naďa Jozífková; Eva Zbrojová; Bc. Anna Provazníková; Robert Prade; Ing.
Taťana Janoušková; Tomáš Pěnička; Jaroslava Bizoňová; Bc. Jana Hajná; Nikola
Rybová; Bc. Martina Teplá;

Omluveni:

Daniela Weissová; Lenka Malá; PhDr. Jiří Miler, Ph.D.

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
Václav Strouhal Dis., odborný zaměstnanec, koordinátor pro záležitosti
národnostních menšin a cizinců
Mgr. Michaela Krejčová, metodička příspěvkových organizací
Bc. Jan Gabriel, MBA
Mgr. Ivana Hrubá

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení zasedání
Volba ověřovatele
Schválení zápisu
Kontrola plnění usnesení
Schválení programu jednání
Schválení harmonogramu jednání v prvním pololetí 2022

7. Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 16:
T 485 226 111 E podatelna@kraj-lbc.cz
Liberecký kraj

Datová schránka c5kbvkw

IČO 70891508

U Jezu 642/2a 461 80 Liberec 2

www.kraj-lbc.cz

DIČ CZ70891508

Změna příloh zřizovacích listin příspěvkových organizací resortu sociálních věcí
8. Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 17:
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/3866/2020 – Město Česká Lípa
9. Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 18:
Darovací smlouva na movitý majetek zařízení Domov pro seniory Vratislavice nad
Nisou, p. o.
10. Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 19:
Darovací smlouva na movitý majetek zařízení Dům seniorů Liberec – Františkov, p. o.
11. Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 40:
Strategie sociálního začleňování Libereckého kraje 2021+
12. Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 41:
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 379/21 – úpravy v kapitole 917 05
Transfery, Spolufinancování sociálních služeb z prostředků Libereckého kraje v roce
2022
13. Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 53:
Závazek spolufinancování projektu „Domov a Centrum denních služeb Jablonec n. N.
– pořízení automobilu“
14. Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 46:
Navýšení závazku spolufinancování projektu „APOSS Liberec, p.o. - výstavba
domácností pro osoby se zdravotním postižením, Nová Ves“
15. Materiály do Zastupitelstva LK – písemné informace:
a. Informace o zpracování monitorovací zprávy ke Krajskému plánu vyrovnávání
příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2021-2024 (dále jen KPVP)
b. Rozpočtové opatření č. 364/21 – úpravy kapitoly 917 05 – Transfery, odbor
sociálních věcí, poskytnutí individuálních dotací
c. Rozpočtové opatření č. 380/21 – úpravy v kapitole 917 05 – Transfery odbor
sociálních věcí – záštity s finanční podporou z rozpočtu Libereckého kraje
d. Rozpočtové opatření č. 383/21 – úprava kapitoly 913 05 - Příspěvkové organizace,
odbor sociálních věcí, úpravy dílčích ukazatelů kapitoly 913 05
e. Zpráva o ukončení realizace projektu „Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro
osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji
f. Regionální akční plán Libereckého kraje – jen na vědomí, nejde do ZK
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16. Analýza rizik v plánování a financování sociálních služeb spojených s pandemií 20202021 v Libereckém kraji
Prezentace analýzy Ing. Martina Semrádová
17. Různé
18. Závěr
Průběh jednání:
1. Zahájení zasedání
Zasedání výboru sociálních věcí zahájila místopředsedkyně výboru Eva Zbrojová. Přivítala
všechny přítomné členy výboru a hosty.
Konstatovala, že výbor je usnášeníschopný (přítomno 10 členů).
2. Volba ověřovatele
Dle jednacího řádu je nutné zvolit ověřovatele zápisu. Ověřovatelem zápisu byl navržen pan
Prade, která s návrhem souhlasila.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 10/21/VSV/86
Výborem sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje je pan Prade zvolen ověřovatelem
zápisu 10. zasedání
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 10

PRO: 9

ZDRŽEL SE: 1

PROTI: 0

VÝSLEDEK: přijato

3. Schválení zápisu
Místopředsedkyně vyzvala členy VSV k diskusi či vyjádření k zápisu č. 9/21. Pan Tomáš
Pěnička, ověřovatel minulého zápisu konstatoval, že zápis je v pořádku.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 10/21/VSV/87
Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje souhlasí se zněním zápisu č. 9/21.
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 10

PRO: 10

ZDRŽEL SE: 0

PROTI: 0
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VÝSLEDEK: přijato

4. Kontrola plnění usnesení
Všechny úkoly jsou splněny.

5. Schválení programu jednání
Místopředsedkyně výboru informovala o stažení bodu 16 z dnešního programu jednání.
Analýza bude prezentována po zapracování připomínek a finálním projednání s vedením. Paní
Zbrojová dala hlasovat o upraveném programu desátého jednání v roce 2022.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 10/21/VSV/88
Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje souhlasí s upraveným programem
desátého jednání v roce 2021.
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 10

PRO: 10

ZDRŽEL SE: 0

PROTI: 0

VÝSLEDEK: přijato

6. Schválení harmonogramu jednání v prvním pololetí 2022
Paní Zbrojová dala hlasovat o harmonogramu jednání výboru na první pololetí 2022
Návrh usnesení:
č. usnesení: 10/21/VSV/89
Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje souhlasí s harmonogramem jednání na
první pololetí 2022:

pořadí

Jednání sociálního výboru

1.

18.01.

2.

15.02.

3.

22.03.

4.

19.04.

5.

24.05.

6.

14.06.

Hlasování:
PŘÍTOMNO: 10

PRO: 10

ZDRŽEL SE: 0

PROTI: 0
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VÝSLEDEK: přijato

7. Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 16:
Místopředsedkyně vyzvala pana Tulpu aby představil materiál: Změna příloh zřizovacích
listin příspěvkových organizací resortu sociálních věcí. Doplnila paní Šebková.
Důvodová zpráva:
Předkládáme orgánům Libereckého kraje k odsouhlasení a schválení změnu příloh č. 1
zřizovacích listin příspěvkových organizací resortu sociálních věcí:
1.
Dům seniorů Liberec – Františkov, příspěvková organizace, které byl v rámci projektu
Revitalizace zeleně v areálu Domu seniorů Liberec – Františkov, p. o. převeden nemovitý
majetek – chodník, terasa, tůň vč. opěrné zdi v celkové ceně 863.763,08 Kč.
2.
Jedličkův ústav, příspěvková organizace, v rámci investiční výstavby byl pořízen
evakuační výtah v budově organizace č. p. 930 v ceně 6.992.744,38 Kč. O cenu díla byla
navýšena hodnota budovy.
3.
Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková
organizace – došlo technickému zhodnocení budovy č. p. 269 – zateplení budovy v ceně
5.948.820,70 Kč.
4.
Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace, které byl na
základě projektu – Revitalizace zeleně v zahradách Domova důchodců Jindřichovice pod
Smrkem převeden nemovitý majetek – komunikace a zpevněné plochy v ceně 1.838.098,95 Kč.
5.
Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace – v rámci projektu
„Snížení energetické náročnosti pavilonu C Domova Vratislavice Nad Nisou“ došlo k
technickému zhodnocení budovy č. p. 321 pavilonu C, a to zateplením budovy v ceně
9,453.918,04 Kč. Dále byla provedena celková rekonstrukce kuchyně v budově č. p. 321 v ceně
16,627.437,24 Kč. Celková cena technického zhodnocení je 26.081.355,28 Kč a o tuto částku
se navyšuje celková hodnota staveb svěřených organizaci.
V přílohách č. 1 u všech výše uvedených organizací byly dále aktualizovány hodnoty
nemovitého majetku dle posledních účetních uzávěrek.
Diskuse: neproběhla
Předsedkyně dala o bodu hlasovat
Návrh usnesení:
č. usnesení: 10/21/VSV/90
Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání doporučuje
Zastupitelstvu Libereckého kraje
s ch v á l i t
1. změnu přílohy č. 1 ke zřizovací listině zařízení Dům pro seniory příspěvková organizace,
se sídlem Domažlická 880/8, 460 07 Liberec III-Jeřáb,
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2. změnu přílohy č. 1 ke zřizovací listině zařízení Jedličkův ústav, příspěvková organizace se
sídlem Lužická 920/7, 460 01 Liberec 1 – Staré Město,
3. změnu přílohy č. 1 ke zřizovací listině zařízení Centrum intervenčních a psychosociálních
služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace se sídlem Tanvaldská 269, 463 11 Liberec
XXX – Vratislavice nad Nisou,
4. změnu přílohy č. 1 ke zřizovací listině zařízení Domov důchodců Jindřichovice pod
Smrkem, příspěvková organizace se sídlem Jindřichovice pod Smrkem č. p. 238, 463 66
Jindřichovice pod Smrkem
5. změnu přílohy č. 1 ke zřizovací listině zařízení Domov důchodců Jindřichovice pod
Smrkem, příspěvková organizace se sídlem Jindřichovice pod Smrkem č. p. 238, 463 66
Jindřichovice pod Smrkem, a to z důvodu převzetí nemovitého majetku do užívání.
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 10

PRO: 10

ZDRŽEL SE: 0

PROTI: 0

VÝSLEDEK: přijato

8. Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 17:
Paní Šebková představila materiál: Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/3866/2020 – Město
Česká Lípa
Důvodová zpráva materiálu:
Předkládáme k projednání žádost příjemce individuální dotace v oblasti sociálních věcí Město
Česká Lípa, kterému byla na základě smlouvy č. OLP/3866/2020 ze dne 8. 12. 2020 poskytnuta
dotace na projekt „Zajištění plánování sociálních služeb na území ORP Česká Lípa – komunitní
plánování obcí“, ve výši 505.000 Kč, o změnu termínu ukončení realizace projektu v závazných
parametrech projektu. Cílem projektu je předložit schválený komunitní plán v ORP Česká Lípa
se zařazením do projektu všech spádových obcí.
Dne 17. 9. 2021 byla odboru sociálních věcí doručena žádost příjemce dotace o změnu projektu
– prodloužení termínu ukončení realizace projektu do 31. 03. 2022.
Původní ukončení projektu mělo být 31. 12. 2021, v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu,
lockdownu nebylo možné provést projednání a schválení komunitního plánu.
Odbor sociálních věcí souhlasí z výše uvedených důvodů s prodloužením termínu ukončení
realizace projektu.
Uvedená změna termínu realizace projektu bude předmětem dodatku č. 1. ke smlouvě
OLP/3866/2020 mezi Libereckým krajem a příjemcem dotace.
Diskuse: neproběhla
Místopředsedkyně dala o předloženém materiálu hlasovat:
Návrh usnesení:
č. usnesení: 10/21/VSV/91
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Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání doporučuje
Zastupitelstvu Libereckého kraje
vzít na vědomí:
žádost příjemce Město Česká Lípa, se sídlem náměstí T. G. Masaryka 1, Česká Lípa 470 01,
IČO 00260428, o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Zajištění plánování
sociálních služeb na území ORP Česká Lípa – komunitní plánování obcí“, na jehož realizaci
byla schválena dotace usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 46/VI/20/ZK ze dne 24.
11. 2020,
rozhodnout:
o změně termínu realizace projektu „Zajištění plánování sociálních služeb na území ORP Česká
Lípa – komunitní plánování obcí“ z 31. 12. 2021 na nový termín realizace projektu 31. 03.
2022, a o změně termínu pro podání závěrečného vyúčtování z 31. 1. 2022 na nový termín pro
doložení závěrečného vyúčtování 30. 4. 2022,
schválit:
dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č.
OLP/3866/2020, který bude uzavřen mezi Libereckým krajem a Městem Česká Lípa, IČO
00260428, jehož předmětem je prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Zajištění
plánování sociálních služeb na území ORP Česká Lípa – komunitní plánování obcí“ a termínu
pro podání závěrečného vyúčtování
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 10

PRO: 10

ZDRŽEL SE: 0

PROTI: 0

VÝSLEDEK: přijato

9. Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 18:
Paní Šebková představila materiál: Darovací smlouva na movitý majetek zařízení Domov pro
seniory Vratislavice nad Nisou, p. o.
Důvodová zpráva materiálu:
Předmětem materiálu je darování movitého majetku Libereckého kraje ve správě zařízení
Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace, statutárnímu městu
Liberec.
Liberecký kraj a statutární město Liberec uzavřely dne 12. 5. 2021 Smlouvu č. OLP/1204/2021
o vzájemném převodu činností, majetku a některých souvisejících práv, povinností a závazků,
na základě které se činnosti, které dosud vykonává zařízení Domov pro seniory Vratislavice
nad Nisou, příspěvková organizace, se sídlem U Sila 321, 463 11 Liberec 30, IČO: 71220038
převádí ke datu 1. 1. 2021 na nově vzniklou příspěvkovou organizaci, jejímž zřizovatelem bude
nově statutární město Liberec, se sídlem nám. Dr. Edvarda Beneše 1/1, 460 59 Liberec, IČO:
00262978.
Na základě výše uvedené skutečnosti daruje Liberecký kraj movitý majetek specifikovaný
v přílohách smlouvy č. 01 – 05 budoucímu novému zřizovateli příspěvkové organizace, tedy
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statutárnímu městu Liberec. Předmětem darovací smlouvy č. OLP/3573/2021 je movitý
majetek v rozsahu:
Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, p. o.
přehled darovaného majetku
stav k 30. 9. 2021
Položka
Množství
Drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM)
2.214 ks
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (DDNM)
26 ks
Dlouhodobý hmotný majetek (DHM)
62 ks
Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM)
1 ks
Operativní evidence (POE)
1.243 ks
CELKEM
3.546 ks
Diskuse: nebyla
Místopředsedkyně dala o předloženém materiálu hlasovat:
Návrh usnesení:
č. usnesení: 10/21/VSV/92
Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání doporučuje
Zastupitelstvu Libereckého kraje
rozhodnout:
o poskytnutí věcného daru statutárnímu městu Liberec, se sídlem nám. Dr. Edvarda Beneše
1/1, 460 59 Liberec, IČO: 00262978, jehož předmětem jsou movité věci ve správě zařízení
Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace, se sídlem U Sila 321,
463 11 Liberec 30, IČO: 71220038, které budou sloužit k výkonu činností dle smlouvy č.
OLP/1204/2021 o vzájemném převodu činností, majetku a některých souvisejících práv,
povinností a závazků,
schválit:
uzavření darovací smlouvy č. OLP/xxxxx/2021 mezi Libereckým krajem, se sídlem U Jezu
642/2a, 461 80 Liberec, IČO: 70891508, jako dárcem movitého majetku a Statutárním
městem Liberec, se sídlem nám. Dr. Edvarda Beneše 1/1, 460 59 Liberec, IČO: 00262978,
jako obdarovaným, jejímž předmětem jsou movité věci ve správě zařízení Domov pro seniory
Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace, se sídlem U Sila 321, 463 11 Liberec 30,
IČO: 71220038 dle příloh smlouvy č.1 až 5
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 10

PRO: 10

ZDRŽEL SE: 0

PROTI: 0
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VÝSLEDEK: přijato

10. Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 19:
Paní Šebková představila materiál: Darovací smlouva na movitý majetek zařízení Dům
seniorů Liberec – Františkov, p. o.
Důvodová zpráva materiálu:
Předmětem materiálu je darování movitého majetku Libereckého kraje ve správě zařízení Dům
seniorů Liberec – Františkov, příspěvková organizace, statutárnímu městu Liberec.
Liberecký kraj a statutární město Liberec uzavřely dne 12. 5. 2021 Smlouvu č. OLP/1204/2021
o vzájemném převodu činností, majetku a některých souvisejících práv, povinností a závazků,
na základě které se činnosti, které dosud vykonává zařízení Dům seniorů Liberec – Františkov,
příspěvková organizace, se sídlem Domažická 880/8, 460 10 Liberec 3, IČO: 71220054,
převádí ke datu 1. 1. 2021 na nově vzniklou příspěvkovou organizaci, jejímž zřizovatelem bude
nově statutární město Liberec, se sídlem nám. Dr. Edvarda Beneše 1/1, 460 59 Liberec, IČO:
00262978.
Na základě výše uvedené skutečnosti daruje Liberecký kraj movitý majetek specifikovaný
v příloze smlouvy č. 01, budoucímu novému zřizovateli příspěvkové organizace, tedy
statutárnímu městu Liberec. Předmětem darovací smlouvy č. OLP/3575/2021 je movitý
majetek v rozsahu:
Dům seniorů Liberec – Františkov, p. o.
přehled darovaného majetku
stav k 30. 9. 2021
Položka
Množství
Software od 60.000 Kč
1 ks
Samostatné movité věci
253 ks
Drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM)
5.169 ks
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (DDNM)
127 ks
Pronájem IS Cygnus
4 ks
Jiný DDHM nepřevyšující 1 000 Kč
5.725 ks
Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM)
112 ks
CELKEM
11.391 ks
Diskuse: nebyla
Místopředsedkyně dala o předloženém materiálu hlasovat:
Návrh usnesení:
č. usnesení: 10/21/VSV/93
Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání doporučuje
Zastupitelstvu Libereckého kraje
rozhodnout:
o poskytnutí věcného daru statutárnímu městu Liberec, se sídlem nám. Dr. Edvarda Beneše
1/1, 460 59 Liberec, IČO: 00262978, jehož předmětem jsou movité věci ve správě zařízení
Dům seniorů Liberec – Františkov, příspěvková organizace, se sídlem Domažická 880/8, 460
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10 Liberec 3, IČO: 71220054, které budou sloužit k výkonu činností dle smlouvy č.
OLP/1204/2021 o vzájemném převodu činností, majetku a některých souvisejících práv,
povinností a závazků,
schválit:
uzavření darovací smlouvy č. OLP/3575/2021 mezi Libereckým krajem, se sídlem U Jezu
642/2a, 461 80 Liberec, IČO: 70891508, jako dárcem movitého majetku a Statutárním
městem Liberec, se sídlem nám. Dr. Edvarda Beneše 1/1, 460 59 Liberec, IČO: 00262978,
jako obdarovaným, jejímž předmětem jsou movité věci ve správě zařízení Dům seniorů
Liberec – Františkov, příspěvková organizace, se sídlem Domažická 880/8, 460 10 Liberec 3,
IČO: 71220054, dle přílohy smlouvy č.1
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 10

PRO: 10

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

VÝSLEDEK: přijato

11. Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 40:
Paní místopředsedkyně požádala pana Tulpu o představení materiálu: Strategie sociálního
začleňování Libereckého kraje 2021+. Materiál byl zpracovávám 2 a půl roku v pracovních
skupinách, materiál byl veřejně připomínkován. Pan Tulpa představil i hostky – paní Hrubou
z MMR a paní Lomovou. Informace doplnila paní Hrubá a pan Strouhal. Paní Šebková
potvrdila, že všechny připomínky byly zapracovány a poděkovala zpracovatelům.
K poděkování se přidal i pan Tulpa.
Důvodová zpráva materiálu:
Předkládáme Radě Libereckého kraje ke schválení Strategii sociálního začleňování
Libereckého kraje 2021+, a to včetně příloh.
Strategie ukazuje směr, kterým by se řešení sociálního vyloučení mělo ubírat, prosazuje
společensky odpovědné hodnoty vztahující se k boji se sociálním vyloučením, upozorňuje na
nedostatky při hledání řešení sociálního vyloučení a zasazuje se o šíření tématu sociálního
začleňování na všech správních úrovních v rámci kraje. V době, kdy se v určitých místech ČR
projevuje společenské napětí, jež je mimo jiné i přímým důsledkem sociálního vyloučení, je
zásadní ukázat politickou i morální vůli se nastalou situací zabývat nejen zaváděním
konkrétních národních opatření, ale i budováním takového společenského diskurzu, který
povede k posílení společenské soudržnosti na krajské a místní úrovni. Dalším z cílů dokumentu
je tedy přispět ke vzniku takového společenského klimatu, ve kterém bude fungovat politika,
jejímž cílem je oslabování či zpomalování procesů sociálního vyloučení. Strategie sociálního
začleňování Libereckého kraje 2021+ reaguje na vládní a krajské dokumenty: Strategii
sociálního začleňování 2021-2030, Strategii romské rovnosti, začlenění a participace (Strategie
romské integrace) 2021-2030, a další související dokumenty.
Vlastní Strategie se zaměřuje na 5 základních oblastí (Bezpečí a zdraví, Bydlení, Dluhy,
Vzdělávání a Zaměstnanost). Stanovuje vize, priority a strategické cíle pro řešení nepříznivých
sociálních situací občanů kraje za podpory výkonu sociální práce, sociálních služeb a dalších
aktivit, v souladu se strategickými dokumenty Libereckého kraje a ČR.
Strategie vznikala od roku 2018 v rámci činnosti Pracovní skupiny Regionální stálé konference
Libereckého kraje sociální začleňování a zaměstnanost a za podpory Agentury sociálního
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začleňování – MMR. S touto institucí Liberecký kraj schválil číslem usnesení 703/RK/19 ze
dne 9. 4. 2019 „Memorandum o spolupráci“ č. OLP/1182/2019 a číslem usnesení 2061//19/RK
ze dne 19. 11. 2019 „Deklaraci o spolupráci“ č. OL/4261/2019“. V rámci deklarace o spolupráci
je realizován projekt „Agentura jako inovační aktér politiky sociálního začleňování“.
Tvorba převážné části „Strategie“ probíhala za nestandardních podmínek v době nouzového
stavu. Na její tvorbě se podílelo více jak 100 partnerů z řad poskytovatelů sociálních služeb a
nevládních organizací, úředníků obcí i kraje, zástupců zaměstnavatelů, Technické univerzity
Liberec, Krajské sítě Místních akčních skupin a dalších.
Nedílnou součástí Strategie je 8 příloh:
1. Oblasti a formy spolupráce dle memoranda o spolupráci ASZ a Libereckého kraje
2. Projekty Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám v Libereckém kraji v
programovém období 2014 až 2020
3. Přehled doposud realizovaných aktivit a projektů sociálního začleňování v Libereckém
kraji
4. Vazba na cíle Strategie rozvoje Libereckého kraje 2021 – 2027
5. Vazba na cíle Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje pro období
let 2021 – 2023
6. Odkazy na datové a analytické weby dle klíčových oblastí
7. Předmět úpravy, základní zásady a vymezení některých pojmů zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách v platném znění
8. Citace z programového prohlášení Rady Libereckého kraje (2020-2024)
Dokument, včetně příloh byl předložen k veřejnému připomínkování od 27. srpna do 10. září
2021. Vypořádání všech připomínek přikládáme v příloze tohoto materiálu.
Strategii je nutné zasílat jako povinnou přílohu při žádostech o neinvestiční dotaci programu
Úřadu vlády ČR „Podpora koordinátorů pro romské záležitosti“ a dalších žádostí o podporu
realizace programů Evropských strukturálních a investičních fondů.
Tvorbou a schválením „Strategie“ Liberecký kraj zároveň plní Usnesení vlády České republiky
ze dne:
- 10. května 2021 č. 447 ke Strategii rovnosti, začlenění a participace Romů (Strategie romské
integrace) 2021 – 2030,
- 12. července 2021 č. 623 ke Strategii spolupráce veřejné správy s nestátními neziskovými
organizacemi na léta 2021 – 2030.
Diskuse:
• Paní Teplá – na KPSS v Liberci byl materiál prostudován a diskutován

Místopředsedkyně dala o předloženém materiálu hlasovat:
Návrh usnesení:
č. usnesení: 10/21/VSV/94
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Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání doporučuje
Zastupitelstvu Libereckého kraje
schválit:
zpracovanou Strategii sociálního začleňování Libereckého kraje 2021+, včetně příloh
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 10

PRO: 10

ZDRŽEL SE: 0

PROTI: 0

VÝSLEDEK: přijato

12. Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 41:
Pan Tulpa představil materiál: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 379/21 – úpravy v
kapitole 917 05 Transfery, Spolufinancování sociálních služeb z prostředků Libereckého kraje
v roce 202.
Důvodová zpráva materiálu:
Předmětem předloženého materiálu je schválení změny rozpočtu – rozpočtového opatření č.
379/21, kterým se upravují specifické ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních
věcí, financování sociálních služeb z prostředků Libereckého kraje dle zvláštního zákona
ve výši 30.000.000 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly a poskytnutí dotací z rozpočtu
Libereckého kraje. Dotační řízení je určeno pro právnické a fyzické osoby, které poskytují
sociálních služby na území Libereckého kraje a jsou součástí Základní sítě sociálních služeb
Libereckého kraje na období 2021-2023 – I. aktualizace pro rok 2022, jedná se o neziskové
organizace.
Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém 7. zasedání (usnesení č. 352/21/ZK) ze dne 31. 8.
2021 schválilo Vyhlášení dotačního řízení na podporu sociálních služeb v Libereckém kraji pro
rok 2022 (spolufinancování) z prostředků Libereckého kraje a Pravidla pro poskytování a
čerpání finančních prostředků z rozpočtu Libereckého kraje na podporu sociálních služeb
(spolufinancování) na rok 2022. Finanční podpora bude poskytnuta na částečné krytí osobních
nákladů na období leden až červen 2022, souvisejících s poskytováním základních činností
sociálních služeb. Vyhlášení dotačního řízení a Pravidla pro poskytování finančních prostředků
byly zveřejněny na webových stránkách Libereckého kraje a na elektronické úřední desce od
10. 9. 2021. Ve vyhlášení dotačního řízení na rok 2021 byly vymezeny podmínky a náležitosti
podávání žádostí, včetně způsobu jejich hodnocení. Na základě dotačního řízení obdržel Odbor
sociálních věcí KÚ LK v termínu od 11.10 - 17. 10. 2021 celkem 107 žádostí.
Statistické údaje předložených žádostí
Celkový počet žádostí

107

Kontrola administrativního souladu – vyřazené žádosti

1

Žádosti k dalšímu hodnocení (počet žádostí)

106

Celková výše požadavků všech žádostí

43.813.095 Kč

Celková výše požadavků vyhovujících žádostí

43.659.237
Kč

Celkem alokovaných finančních prostředků dotačního řízení

12

30.000.000 Kč

Celkem navrženo k rozdělení

30.000.000 Kč

Odbor sociálních věcí provedl administrativní kontrolu všech předložených žádostí. V rámci
procesu hodnocení administrativního souladu nevyhověla jedna žádost, která byla v rozporu s
Pravidly pro poskytování a čerpání finančních prostředků z rozpočtu Libereckého kraje na
podporu sociálních služeb (spolufinancování) na rok 2022 a nebyla způsobilá pro další
hodnocení:
Poř.
číslo

Název

IČO

105.

SAREMA LIBEREC s.r.o.

2504931
3

Sídlo
nám. Dr. E. Beneše
559/28, 460 01
Liberec

Registrač
ní číslo

Druh
sociální
služby

Administrativn
í nesoulad

7455227

§ 70
sociální
rehabilitace

žádost není v
souladu s
vyhlášením
dotačního řízení

V souladu s odstavcem 4.2 Pravidel pro poskytování a čerpání finančních prostředků z rozpočtu
Libereckého kraje na podporu sociálních služeb na rok 2022 bude žadatel, jehož žádosti nebylo
vyhověno, bez zbytečného odkladu vyrozuměn po rozhodnutí Zastupitelstva Libereckého kraje
a bude mu také sdělen důvod nevyhovění.
Žádosti způsobilé k dalšímu hodnocení byly předloženy Odborné skupině OSV KÚ LK pro
hodnocení a financování sociální oblasti. Dne 26. 10. 2021 tato Odborná skupina odsouhlasila
rozdělení finančních prostředků. Na pracovníky v přímé péči bylo rozděleno 28.500.000 Kč a
na bonifikační kritérium bylo využito 1.500.000 Kč. Celková dotace ve výši 30.000.000 Kč
byla rozdělena níže uvedeným příjemcům v následující výši:
Poř.
číslo

Název
poskytovatele

IČO

Sídlo

Registrační
číslo

Druh
sociální
služby
§ 70
sociální
rehabilitace
§ 67
sociálně
terapeutick
é dílny
§ 70
sociální
rehabilitace

Výše dotace
v Kč

01.

Fokus Semily,
z.s.

22871080

Nad Školami 480, 513 01
Semily

8899363

02.

Fokus Semily,
z.s.

22871080

Nad Školami 480, 513 01
Semily

6265472

03.

Tichý svět,
o.p.s.

26611716

Staňkovská 378, 198 00
Praha 9

4385424

04.

NADĚJE

00570931

K Brance 11/19e, 155 00
Praha 13 – Stodůlky

1303151

§ 63
noclehárny

131 000

05.

NADĚJE

00570931

K Brance 11/19e, 155 00
Praha 13 – Stodůlky

1020591

§ 61
nízkopraho
vá denní
centra

154 000

06.

NADĚJE

00570931

K Brance 11/19e, 155 00
Praha 13 – Stodůlky

5918012

§ 57
azylové
domy

264 000

07.

NADĚJE

00570931

K Brance 11/19e, 155 00
Praha 13 – Stodůlky

9860755

§ 69
terénní
programy

13

253 000

337 000

130 000

57 000

08.

NADĚJE

00570931

K Brance 11/19e, 155 00
Praha 13 – Stodůlky

1420566

§ 69
terénní
programy

174 000

09.

NADĚJE

00570931

K Brance 11/19e, 155 00
Praha 13 – Stodůlky

3822869

§ 63
noclehárny

154 000

10.

NADĚJE

00570931

K Brance 11/19e, 155 00
Praha 13 – Stodůlky

1775589

§ 69
terénní
programy

354 000

11.

NADĚJE

00570931

K Brance 11/19e, 155 00
Praha 13 – Stodůlky

2481915

§ 61
nízkopraho
vá denní
centra

203 000

26593980

Zahradní 415/10, 460 01
Liberec XI-Růžodol I

7559709

§ 39
osobní
asistence

490 000

26593980

Zahradní 415/10, 460 01
Liberec XI-Růžodol I

7135154

§ 39
osobní
asistence

490 000

26593980

Zahradní 415/10, 460 01
Liberec XI-Růžodol I

9349276

§ 39
osobní
asistence

490 000

26593980

Zahradní 415/10, 460 01
Liberec XI-Růžodol I

3852372

§ 39
osobní
asistence

490 000

26593980

Zahradní 415/10, 460 01
Liberec XI-Růžodol I

2453453

§ 56
tlumočnick
é služby

87 000

26593980

Zahradní 415/10, 460 01
Liberec XI-Růžodol I

1656576

§ 44
odlehčovac
í služby

236 000

26593980

Zahradní 415/10, 460 01
Liberec XI-Růžodol I

5362299

§ 44
odlehčovac
í služby

99 000

26593980

Zahradní 415/10, 460 01
Liberec XI-Růžodol I

2164863

§ 44
odlehčovac
í služby

143 000

26593980

Zahradní 415/10, 460 01
Liberec XI-Růžodol I

6806376

§ 44
odlehčovac
í služby

99 000

73 000

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

CENTRUM PRO
ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ
Libereckého
kraje, o.p.s.
CENTRUM PRO
ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ
Libereckého
kraje, o.p.s.
CENTRUM PRO
ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ
Libereckého
kraje, o.p.s.
CENTRUM PRO
ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ
Libereckého
kraje, o.p.s.
CENTRUM PRO
ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ
Libereckého
kraje, o.p.s.
CENTRUM PRO
ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ
Libereckého
kraje, o.p.s.
CENTRUM PRO
ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ
Libereckého
kraje, o.p.s.
CENTRUM PRO
ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ
Libereckého
kraje, o.p.s.
CENTRUM PRO
ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ
Libereckého
kraje, o.p.s.

21.

LAMPA, z. s.

22889159

Husova 89, 471 24
Mimoň

7555345

§ 69
terénní
programy

22.

Charita Liberec

26520699

Uhlířská 424/7, 460 01
Liberec XI-Růžodol

6940940

§ 49
domovy
pro seniory

14

490 000

23.

Charita Liberec

26520699

Uhlířská 424/7, 460 01
Liberec XI-Růžodol

3146268

§ 57
azylové
domy

261 000

24.

Charita Liberec

26520699

Uhlířská 424/7, 460 01
Liberec XI-Růžodol

9958898

§ 57
azylové
domy

270 000

25.

Rodina24 z. ú.

22829903

Nerudova 3113/17, 466
01 Jablonec nad Nisou

8419868

§ 39
osobní
asistence

490 000

22829903

Nerudova 3113/17, 466
01 Jablonec nad Nisou

5391602

§ 50
domovy se
zvláštním
režimem

490 000

4353078

§ 43
podpora
samostatné
ho bydlení

404 000

5227172

§ 51
chráněné
bydlení

490 000

6650186

§ 67
sociálně
terapeutick
é dílny

253 000

303 000

26.

Rodina24 z. ú.

27.

Společnost
Dolmen, z.ú.

27291049

nám. Českých bratří
36/1, 460 05 Liberec VKristiánov

28.

Společnost
Dolmen, z.ú.

27291049

nám. Českých bratří
36/1, 460 05 Liberec VKristiánov

29.

Společnost
Dolmen, z.ú.

27291049

nám. Českých bratří
36/1, 460 05 Liberec VKristiánov

30.

Déčko Liberec
z.s.

68455232

Švermova 32/35, 460 10
Liberec X-Františkov

9813481

§ 37
odborné
sociální
poradenství

31.

Domov U
Spasitele,
středisko
Husitské
diakonie

73632791

Máchova 650, 464 01
Frýdlant v Čechách

3988103

§ 49
domovy
pro seniory

490 000

32.

Centrum LIRA,
z.ú.

28731191

Matoušova 406/20, 460
07 Liberec III-Jeřáb

3959325

§ 54 raná
péče

490 000

§ 65
sociálně
aktivizační
služby pro
rodiny s
dětmi
§ 39
osobní
asistence

33.

Centrum LIRA,
z.ú.

28731191

Matoušova 406/20, 460
07 Liberec III-Jeřáb

4823957

34.

REVA o.p.s.

25447726

Na Perštýně 352/33, 460
01 Liberec IV-Perštýn

2049573

35.

Ruprechtický
farní spolek

27016781

Divoká 1186, 460 14
Liberec

9603734

§ 46 denní
stacionáře

233 000

36.

Diecézní charita
Litoměřice

40229939

Kosmonautů 2022,
Předměstí, 412 01
Litoměřice

3632154

§ 40
pečovatels
ká služba

377 000

37.

Hospic sv.
Zdislavy, o.p.s.

28700210

Pod Perštýnem 321/1,
460 01 Liberec IVPerštýn

9543067

§ 37
odborné
sociální
poradenství

160 000

38.

Hospic sv.
Zdislavy, o.p.s.

28700210

Pod Perštýnem 321/1,
460 01 Liberec IVPerštýn

3069495

§ 44
odlehčovac
í služby

348 000

15

490 000

490 000

39.

Hospic sv.
Zdislavy, o.p.s.

28700210

Pod Perštýnem 321/1,
460 01 Liberec IVPerštýn

4343228

§ 44
odlehčovac
í služby

40.

Národní ústav
pro autismus,
z.ú.

26623064

V Holešovičkách 593,
182 00 Praha

1201824

§ 51
chráněné
bydlení

51 000

41.

Národní ústav
pro autismus,
z.ú.

26623064

V Holešovičkách 593,
182 00 Praha

9864940

§ 44
odlehčovac
í služby

33 000

42.

Národní ústav
pro autismus,
z.ú.

26623065

V Holešovičkách 593,
182 00 Praha

2284277

43.

Národní ústav
pro autismus,
z.ú.

26623066

V Holešovičkách 593,
182 00 Praha

7472903

44.

Národní ústav
pro autismus,
z.ú.

26623067

V Holešovičkách 593,
182 00 Praha

4319542

45.

Rytmus Liberec,
o.p.s.

27322793

Palachova 504/7, 460 01
Liberec I-Staré Město

2527518

46.

Maják NMPS, z.
ú.

08848254

47.

Maják NMPS, z.
ú.

08848254

Švermova 853, 463 65
Nové Město pod Smrkem

3661910

48.

MAREVA z.s.

01679198

Na Pískovně 657/24, 460
14 Liberec XIVRuprechtice

7734736

§ 40
pečovatels
ká služba

490 000

49.

Anděl strážný, z.
ú.

02771527

Fügnerovo nám. 1808/3,
120 00 Praha 2

8384795

§ 41
tísňová
péče

250 000

50.

Návrat, o.p.s.

27323773

Široká 304/68, 460 07
Liberec III-Jeřáb

6224406

§ 57
azylové
domy

348 000

51.

Maják Hrádek
z.ú.

08751641

Moskevská 438, 463 34
Hrádek nad Nisou

8752756

§ 62
nízkopraho
vá zařízení
pro děti a
mládež

174 000

52.

Buona Strada,
s.r.o.

04570243

Venušina 554/6, 460 01
Liberec I-Staré Město

7885329

§ 46 denní
stacionáře

220 000

65635591

Rumunská 14/6, 460 01
Liberec IV-Perštýn

6552817

§ 37
odborné
sociální
poradenství

307 000

53.

ADVAITA, z.ú.

Švermova 853, 463 65
Nové Město pod Smrkem
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7356784

§ 37
odborné
sociální
poradenství
§ 65
sociálně
aktivizační
služby pro
rodiny s
dětmi
§ 66
sociálně
aktivizační
služby pro
seniory a
osoby se
zdravotním
postižením
§ 70
sociální
rehabilitace
§ 62
nízkopraho
vá zařízení
pro děti a
mládež
§ 65
sociálně
aktivizační
služby pro
rodiny s
dětmi

490 000

22 000

25 000

18 000

490 000

174 000

116 000

54.

ADVAITA, z.ú.

65635591

Rumunská 14/6, 460 01
Liberec IV-Perštýn

4142726

§ 64 služby
následné
péče

142 000

55.

ADVAITA, z.ú.

65635591

Rumunská 14/6, 460 01
Liberec IV-Perštýn

4853448

§ 68
terapeutick
é komunity

484 000

56.

Občanské
sdružení
D.R.A.K. z.s.

26636328

Oblačná 450/1, 460 05
Liberec V-Kristiánov

8791447

57.

Občanské
sdružení
D.R.A.K. z.s.

26636328

Oblačná 450/1, 460 05
Liberec V-Kristiánov

6374958

58.

Občanské
sdružení
D.R.A.K. z.s.

26636328

Oblačná 450/1, 460 05
Liberec V-Kristiánov

3910140

59.

Občanské
sdružení
D.R.A.K. z.s.

26636328

Oblačná 450/1, 460 05
Liberec V-Kristiánov

8054292

60.

Občanské
sdružení
D.R.A.K. z.s.

26636328

Oblačná 450/1, 460 05
Liberec V-Kristiánov

5063729

61.

Tyfloservis,
o.p.s.

26200481

Krakovská 1685/21, 110
00 Praha

3843439

§ 70
sociální
rehabilitace

99 000

174 000

§ 37
odborné
sociální
poradenství
§ 65
sociálně
aktivizační
služby pro
rodiny s
dětmi
§ 65
sociálně
aktivizační
služby pro
rodiny s
dětmi
§ 66
sociálně
aktivizační
služby pro
seniory a
osoby se
zdravotním
postižením
§ 69
terénní
programy

70 000

116 000

290 000

70 000

70 000

62.

Oblastní charita
Jičín

73633755

Na jihu 553, 506 01
Jičín-Nové Město

2584331

§ 65
sociálně
aktivizační
služby pro
rodiny s
dětmi

63.

Spokojený
domov, o.p.s.

29043913

Na Návsi 44, Veselá, 295
01 Mnichovo Hradiště

7253089

§ 40
pečovatels
ká služba

421 000

64.

Spokojený
domov, o.p.s.

29043913

Na Návsi 44, Veselá, 295
01 Mnichovo Hradiště

5968921

§ 44
odlehčovac
í služby

116 000

65.

Spokojený
domov, o.p.s.

29043913

Na Návsi 44, Veselá, 295
01 Mnichovo Hradiště

7143232

§ 39
osobní
asistence

490 000

66.

MCU
KOLOSEUM,
o.p.s.

25405080

Generála Svobody 83/47,
460 01 Liberec XIII-Nové
Pavlovice

4873800

67.

Most k naději,
z.s.

63125137

Petra Jilemnického
1929/9, 434 01 Most

1220799

68.

Most k naději,
z.s.

63125137

Petra Jilemnického
1929/9, 434 01 Most

3801846

69.

Most k naději,
z.s.

63125137

Petra Jilemnického
1929/9, 434 01 Most

8306216

17

§ 39
osobní
asistence
§ 58 domy
na půl
cesty
§ 59
kontaktní
centra
§ 69
terénní
programy

490 000

237 000

154 000

490 000

70.

Most k naději,
z.s.

63125137

Petra Jilemnického
1929/9, 434 01 Most

1229581

§ 59
kontaktní
centra

348 000

71.

Most k naději,
z.s.

63125137

Petra Jilemnického
1929/9, 434 01 Most

3775974

§ 69
terénní
programy

116 000

72.

Diakonie
Beránek z.s.

40233189

1. máje 868/11, 460 07
Liberec III-Jeřáb

5231429

§ 40
pečovatels
ká služba

490 000

73.

Charita Česká
Lípa

70226148

Dubická 992/14, 470 01
Česká Lípa

1297986

74.

Charita Česká
Lípa

70226148

Dubická 992/14, 470 01
Česká Lípa

6790491

75.

Charita Česká
Lípa

70226148

Dubická 992/14, 470 01
Česká Lípa

2925974

76.

Romodrom
o.p.s.

26537036

Rybná 24/716, 110 00
Praha 1 – Staré Město

1161877

§ 69
terénní
programy

490 000

77.

Romodrom
o.p.s.

26537036

Rybná 24/716, 110 00
Praha 1 – Staré Město

1464519

§ 37
odborné
sociální
poradenství

116 000

78.

DH Liberec,
o.p.s.

27298523

Vlčí vrch 323, 4160 15
Liberec – Starý Harcov

3166608

79.

DH Liberec,
o.p.s.

27298523

Vlčí vrch 323, 4160 15
Liberec – Starý Harcov

7044506

80.

DH Liberec,
o.p.s.

27298523

Vlčí vrch 323, 4160 15
Liberec – Starý Harcov

2718583

81.

DH Liberec,
o.p.s.

27298523

Vlčí vrch 323, 4160 15
Liberec – Starý Harcov

5793673

82.

Diakonie ČCE –
středisko
v Jablonci nad
Nisou

73633992

5. května 193/2, 466 01
Jablonec nad Nisou

8492814

83.

Diakonie ČCE –
středisko
v Jablonci nad
Nisou

73633992

5. května 193/2, 466 01
Jablonec nad Nisou

3428319

84.

Diakonie ČCE –
středisko
v Jablonci nad
Nisou

73633993

6. května 193/2, 466 01
Jablonec nad Nisou

7080749

85.

Diakonie ČCE –
středisko
v Jablonci nad
Nisou

73633992

5. května 193/2, 466 01
Jablonec nad Nisou

5741111
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§ 57
azylové
domy
§ 62
nízkopraho
vá zařízení
pro děti a
mládež
§ 65
sociálně
aktivizační
služby pro
rodiny s
dětmi

§ 48
domovy
pro osoby
se
zdravotním
postižením
§ 51
chráněné
bydlení
§ 67
sociálně
terapeutick
é dílny
§ 39
osobní
asistence
§ 62
nízkopraho
vá zařízení
pro děti a
mládež
§ 62
nízkopraho
vá zařízení
pro děti a
mládež
§ 65
sociálně
aktivizační
služby pro
rodiny s
dětmi
§ 40
pečovatels
ká služba

490 000

232 000

406 000

490 000

490 000

151 000

290 000

174 000

290 000

232 000

490 000

5235056

§ 62
nízkopraho
vá zařízení
pro děti a
mládež

174 000

Šafaříkova 24/635, 120
00 Praha 2 – Vinohrady

6719009

§ 37
odborné
sociální
poradenství

348 000

25755277

Šafaříkova 24/635, 120
00 Praha 2 – Vinohrady

5713240

§ 69
terénní
programy

348 000

89.

FOKUS Liberec
o.p.s.

46749411

Nezvalova 662/18, 460
15 Liberec XV-Starý
Harcov

1226991

90.

FOKUS Liberec
o.p.s.

46749411

Nezvalova 662/18, 460
15 Liberec XV-Starý
Harcov

3865693

91.

FOKUS Liberec
o.p.s.

46749411

Nezvalova 662/18, 460
15 Liberec XV-Starý
Harcov

92.

FOKUS Liberec
o.p.s.

46749411

93.

FOKUS Liberec
o.p.s.

46749411

94.

Alzheimercentru
m Česká Lípa
z.ú.

7234571

95.

Alvalída z.s.

44224711

86.

Člověk v tísni,
o.p.s.

25755277

Šafaříkova 24/635, 120
00 Praha 2 – Vinohrady

87.

Člověk v tísni,
o.p.s.

25755277

88.

Člověk v tísni,
o.p.s.

96.

Rodina v centru,
z.ú.

§ 50
domovy se
zvláštním
režimem
§ 51
chráněné
bydlení

490 000

490 000

3596108

§ 43
podpora
samostatné
ho bydlení

490 000

Nezvalova 662/18, 460
15 Liberec XV-Starý
Harcov

8208204

§ 70
sociální
rehabilitace

490 000

Nezvalova 662/18, 460
15 Liberec XV-Starý
Harcov

5563434

§ 67
sociálně
terapeutick
é dílny

337 000

9220832

§ 50
domovy se
zvláštním
režimem

490 000

5293571

§ 46 denní
stacionáře

220 000

2930990

§ 62
nízkopraho
vá zařízení
pro děti a
mládež

290 000

U Nemocnice 2696,
Česká Lípa, 470 06
Česká Lípa
Hanychovská 743/3, 460
10 Liberec

27004295

Křižíkova 980, 473 01
Nový Bor

97.

Rodina v centru,
z.ú.

27004295

Křižíkova 980, 473 01
Nový Bor

8466886

98.

Rodina v centru,
z.ú.

27004295

Křižíkova 980, 473 01
Nový Bor

3912232

99.

FOKUS Turnov,
z.s.

49295101

Skálova 415, 511 01
Turnov

4661168

100.

FOKUS Turnov,
z.s.

49295102

Skálova 415, 511 01
Turnov

9909982

101.

FOKUS Turnov,
z.s.

49295101

Skálova 415, 511 01
Turnov

9314906
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§ 37
odborné
sociální
poradenství
§ 65
sociálně
aktivizační
služby pro
rodiny s
dětmi
§ 67
sociálně
terapeutick
é dílny
§ 70
sociální
rehabilitace
§ 45 centra
denních
služeb

116 000

57 000

253 000

168 000
194 000

102.

FOKUS Turnov,
z.s.

49295101

Skálova 415, 511 01
Turnov

7471836

§ 43
podpora
samostatné
ho bydlení

421 000

8935632

§ 62
nízkopraho
vá zařízení
pro děti a
mládež

174 000

451 000

103.

Maják Plus, z.ú.

07934335

104.

Sdružení
TULIPAN, z.s.

26672472

Sokolská 113/8, 460 01
Liberec I – Staré Město

8533092

§ 51
chráněné
bydlení

106.

Česká unie
neslyšících, z.ú.

00675547

Dlouhá 37, 110 00 Praha

4358523

§ 56
tlumočnick
é služby

55 000

4756138

§ 66
sociálně
aktivizační
služby pro
seniory a
osoby se
zdravotním
postižením

91 000

107.

Česká unie
neslyšících, z.ú.

00675547

Konopná 776/8, Liberec
XIV-Ruprechtice, 460 14
Liberec

Dlouhá 37, 110 00 Praha

Celkem

30 000 000

Dotace na podporu sociálních služeb pro rok 2022 je nastavena v souladu se zákonem č.
108/2006 Sb., o sociálních službách a evropskou legislativou v oblasti tzv. veřejné podpory, tj.
v souladu s Rozhodnutím Komise (č. 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 udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného
hospodářského zájmu.
Všichni poskytovatelé sociálních služeb, kteří obdrží dotaci, jsou v Základní síti Libereckého
kraje na období 2021-2023 – I. aktualizace pro rok 2022. Jsou Libereckým krajem pověřeni
k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu kromě služeb s celostátní a
nadregionální působností. U všech výše uvedených poskytovatelů sociálních služeb nebyla
v předchozích 24 měsících před podáním žádosti o dotaci u Libereckého kraje porušena
rozpočtová kázeň. U služeb s celostátní a nadregionální působností bude přistoupeno
k Pověření u Ministerstva práce a sociálních věcí.
Smlouvy o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu
z rozpočtu Libereckého kraje budou podepsány po předložení všech potřebných podkladů.
Finanční prostředky budou organizacím zaslány v měsíci prosinci.

Diskuse:
• Pan Gabriel – poděkoval za asociaci poskytovatelů, upozornil na očekávané
problémy s rozpočtovým provizoriem (hrozí posílání peněz z MPSV každý měsíc
jednu dvanáctinu) ptá se pana náměstka, zda se tím kraj zabývá – pan Tulpa potvrdil,
že se tím kraj zabývá a bude hledat řešení. Paní Šebková doplnila, že bude snaha
krajů získat peníze vždy na tři měsíce, aby bylo možné vše včas administrovat – kraj
udělá co půjde.
Místopředsedkyně dala o předloženém materiálu hlasovat:
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Návrh usnesení:
č. usnesení: 10/21/VSV/95
Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání doporučuje
Zastupitelstvu Libereckého kraje
schválit:
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 379/21, kterým se upravují ukazatele v kapitole 917
05 – Transfery, odbor sociálních věcí, financování sociálních služeb z prostředků Libereckého
kraje, dle zvláštního zákona, ve výši 30.000.000 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly a
to,
a) snížením nespecifikovaných rezerv v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí,
financování sociálních služeb z prostředků Libereckého kraje ve výši 30.000.000 Kč,
b) navýšením jednotlivých specifických ukazatelů v kapitole 917 05 – Transfery, odbor
sociálních věcí, financování sociálních služeb z prostředků Libereckého kraje ve výši
30.000.000 Kč,
rozhodnout o:
poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu Libereckého kraje v rámci dotačního řízení pro
poskytovatele sociálních služeb (spolufinancování) na rok 2022, jejichž služby jsou zařazené
do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje 2021-2023 – I. aktualizace pro rok 2022
v úhrnném objemu 30.000.000 Kč, dle důvodové zprávy
schválit:
vzorovou Smlouvu o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z
rozpočtu Libereckého kraje, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a výše uvedenými
příjemci
rozhodnout o:
neposkytnutí dotace níže uvedenému subjektu v rámci dotačního řízení pro poskytovatele
sociálních služeb (spolufinancování) na rok 2022, z důvodu administrativního nesouladu žádosti s
Pravidly pro poskytování a čerpání finančních prostředků z rozpočtu Libereckého kraje na
podporu sociálních služeb (spolufinancování) na rok 2022, jako nedílné součásti vyhlášení
dotačního řízení:
Název

IČO

Sídlo

Registrační
číslo

Druh sociální
služby

Administrativní nesoulad

SAREMA
LIBEREC
s.r.o.

25049313

nám. Dr. E.
Beneše 559/28,
460 01 Liberec

7455227

§ 70 sociální
rehabilitace

žádost není v souladu s
vyhlášením dotačního řízení
(termín realizace)

Hlasování:
PŘÍTOMNO: 10

PRO: 10

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0
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VÝSLEDEK: přijato

13. Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 53:
Pan Tulpa představil materiál: Závazek spolufinancování projektu „Domov a Centrum
denních služeb Jablonec n. N. – pořízení automobilu“

Důvodová zpráva materiálu:
Předmětem materiálu je schválení závazku spolufinancování a předfinancování projektu
„Domov a Centrum denních služeb Jablonec n. N. – pořízení automobilu“.
Závazek spolufinancování projektu „Domov a Centrum denních služeb
– pořízení automobilu“

Jablonec n. N.

Cílem projektu je nákup nízkoemisního automobilu pro potřeby příspěvkové organizace
Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou. Projekt byl iniciován ze strany
příspěvkové organizace v říjnu 2021. Příjem žádostí do výzvy je stanoven od 31.5.2021 do
3.2.2022. Finanční objem žádostí o podporu v procesu hodnocení a projektů v realizaci (pouze
příspěvek EU) je k 3.11.2021 ve výši 814.526.063 Kč. Celková částka dotace z Evropského
fondu pro regionální rozvoj pro tuto výzvu činí 2.067.883.689 Kč.
Věcné zaměření projektu
Předmětem projektu je pořízení vícemístného automobilu splňující emisní limit 95 g CO2/km
(hybridní nebo elektro automobil) pro účely poskytování sociálních služeb dle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Nový automobil je
požadován ve variantě 7–9 míst a bude sloužit příspěvkové organizaci Domov a Centrum
denních služeb Jablonec n. N. převážně k převážení klientů mezi Domovy a Centrem denních
služeb a odvozu k lékaři.
Předpokládaný hlavní zdroj financování
101. výzva Integrovaného regionálního operačního programu 2014-2020, prioritní osa 6 –
REACT EU.
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 1.650.000 Kč. Jedná se o výdaje
na přípravu projektu a následný nákup automobilu. Dle průzkumu, který provedl Domov
a Centrum denních služeb Jablonec n. N., se cena automobilu požadovaných vlastností
pohybuje okolo 1.500.000 Kč. Dále uvažované celkové výdaje projektu zahrnují zpracování
projektové žádosti včetně studie proveditelnosti (60.000 Kč), publicitu (10.000 Kč) a rezervu
(80.000 Kč). S rezervou je počítáno z důvodu nestálé situace na trhu s automobily a případném
navýšení ceny v době mezi průzkumem trhu a vyhlášením výběrového řízení.
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Předpokládaná míra spolufinancování ze strany LK včetně veškerých nezpůsobilých
výdajů projektu v době realizace
Celková předpokládaná výše spolufinancování projektu ze strany Libereckého kraje činí
390.000 Kč, z toho jsou požadované desetiprocentní výdaje na spolufinancování ve výši
140.000 Kč a nezpůsobilé výdaje Libereckého kraje ve výši 250.000 Kč. Podle pravidel výzvy
jsou maximální celkové způsobilé výdaje celého projektu ve výši 1.400.000 Kč a všechny
výdaje nad tuto částku se považují za nezpůsobilé. Tento materiál předkládáme na základě
dosavadních informací, abychom mohli projekt co nejdříve podat. V tuto chvíli není
zpracována žádost o poskytnutí dotace, kde budou přesné částky vyčísleny.
Předpokládaná míra a způsob zajištění předfinancování projektu ze strany LK
Předpokládaná výše předfinancování projektu ze strany LK je odhadována v objemu 1.260.000
Kč, a to v souvislosti s nutností předfinancovat zdroje EU a státního rozpočtu z rozpočtu LK.
Předpokládaný harmonogram včetně rozložení spolufinancování v letech
Příprava projektu probíhá v roce 2021, kdy jsou předpokládané výdaje na studii proveditelnosti
a žádost projektu. Realizace projektu (nákup automobilu) bude probíhat v roce 2022.
Rozložení závazku spolufinancování LK v letech – projekt „Domov a Centrum denních služeb
Jablonec n. N. – pořízení automobilu“ (v Kč)
Celkové
Nezpůsobilé Spolufinancování a předfinancování projektu
Rok
výdaje
výdaje
projektu
projektu
LK (10 %)
EU (85 %)
SR (5%)
2021
60.000
0
6.000
51.000
3.000
2022
1.590.000
250.000
134.000
1.139.000
67.000
celkem
1.650.000,00
250.000
140.000,00
1.190.000
70.000
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.
Stanovisko odboru sociálních věcí
Odbor sociálních věcí souhlasí s realizací projektu, kdy nákup bude realizován v roce 2022.
Automobil bude v dalších letech využit převážně pro převoz klientů mezi domovy a centrem
denních služeb.
Diskuse: nebyla
Místopředsedkyně dala o předloženém materiálu hlasovat:
Návrh usnesení:
č. usnesení: 10/21/VSV/96
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Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání doporučuje
Zastupitelstvu Libereckého kraje
schválit:
a)
závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „Domov a Centrum denních
služeb Jablonec n. N. – pořízení automobilu“ do výše 390.000 Kč a jeho rozložení v letech
2021-2022,
b)
předpokládané předfinancování projektu „Domov a Centrum denních služeb Jablonec
n. N. – pořízení automobilu“ Libereckým krajem do výše 1.260.000 Kč a jeho rozložení v
letech 2021-2022,
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 10

PRO: 10

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

VÝSLEDEK: přijato

14. Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 46:
Pan Tulpa představil materiál: Navýšení závazku spolufinancování projektu „APOSS Liberec,
p.o. - výstavba domácností pro osoby se zdravotním postižením, Nová Ves“
Důvodová zpráva materiálu:
Předmětem materiálu je odsouhlasení změny závazku spolufinancování a předfinancování
projektu „APOSS Liberec, p.o. - výstavba domácností pro osoby se zdravotním postižením,
Nová Ves“ registrační číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0013083 (dále také
„projekt“). Tento projekt byl schválen ke spolufinancování z fondů EU v rámci výzvy č. 61
Integrovaného regionálního operačního programu.
U projektu „APOSS Liberec, p.o. - výstavba domácností pro osoby se zdravotním postižením,
Nová Ves“ byl schválen závazek spolufinancování ve výši 23.690.000 Kč a předfinancování ve
výši 44.460.000 Kč zastupitelstvem kraje dne 26.11.2019, usnesením č. 521/19/ZK.
1) Věcné zaměření projektu
Projekt je součástí celé transformace sociální služby Domov pro osoby se zdravotním
postižením poskytovanou příspěvkovou organizací APOSS Liberec. Počítá s výstavbou objektů
komunitního typu ve dvou lokalitách – Nová Ves u Chrastavy – 1 objekt, Vratislavice nad
Nisou – 2 objekty. Cílovou skupinou jsou osoby s mentálním postižením a poruchami
autistického spektra.
Předmětem projektu v lokalitě Nová Ves u Chrastavy je výstavba bezbariérového objektu pro
poskytování služeb sociální péče pobytovou formou pro 9 klientů s vysokou mírou podpory.
Dům disponuje třemi bytovými jednotkami s vlastním vstupem, z nichž každá nabídne
samostatné skupinové bydlení pro 3 osoby. Z důvodu plánované výstavby byl proveden nákup
pozemků v Nové Vsi. V rámci projektu bude také pořízeno vybavení domácnosti nábytkem,
interiérovými prvky a pomocným vybavením.
2) Hlavní zdroj financování
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Výzva č. 29 „Sociální infrastruktura III“ nositele Integrovaného plánu rozvoje území Liberec a
Jablonec nad Nisou v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP)
v návaznosti na výzvu č. 61 „Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi“.
3) Výběrové řízení na stavební práce – dosavadní průběh
▪ Veřejná zakázka „APOSS Liberec, p.o. - výstavba domácností pro osoby se zdravotním
postižením, Nová Ves“
Pro realizaci projektu byla v rámci veřejné soutěže vybrána stavební firma B R E X, spol. s r.o.,
se sídlem Karlovská 205, 460 10 Liberec XXII – Horní Suchá, IČO: 40232549, která se na
základě smlouvy č. OLP/1526/2020 zavázala zakázku splnit za nabídkovou cenu 40.398.237,28
Kč bez DPH, tj. 46.733.531,59 Kč včetně DPH. Materiál o výběru výše uvedeného dodavatele
byl přeložen ke schválení Radě Libereckého kraje dne 10. 11. 2020. V prosinci 2020 byla
podepsána smlouva a od této doby bylo ze strany Krajského úřadu Libereckého kraje učiněno
několik jednání o předání staveniště. Firma B R E X, spol. s r.o. odmítala staveniště převzít
z důvodu nutnosti realizace překládky optického kabelu, jehož přeložení proběhlo z důvodu
klimatických podmínek v březnu 2021. V dubnu odmítla staveniště převzít z důvodu nutnosti
realizace odpojení a překládky kabelu společnosti ČEZ Distribuce, jejíž realizaci však měla
vítězná firma uvedenou ve smlouvě OLP/1526/2020. Doba realizace překládky dle vítězné
firmy činila odhadem 9 měsíců, proto oddělení investic převzalo iniciativu a přistoupilo ke
koordinaci odpojení kabelů s ČEZ Distribuce. Během července byly kabely odpojeny. V červnu
obdržel odbor investic a správy nemovitého majetku informaci ze strany dodavatele stavby o
potížích se subdodavatelskými vztahy a informoval o enormním navýšení cen materiálů a
služeb a vyjádřil se v tom smyslu, že nebude možné stavbu v cenové relaci dle uzavřené
smlouvy o dílo splnit. Podrobné informace byly zpracovány na jednání členů rady kraje dne
21.6.2021.
V červenci
2021
poslala
firma
B R E X, spol. s r.o. dopis o odstoupení od smlouvy. Po obdržení dopisu bylo ze strany
Libereckého kraje rozhodnuto, že zhotovitel díla nehodlal dostát svým závazkům z uzavřené
smlouvy o provedení stavby č. OLP/1526/2020. Na základě toho bylo radou kraje dne
13.7.2021, usnesením č. 1201/21/RK v souladu s článkem XI. odst. 2 smlouvy schváleno
odstoupení Libereckého kraje od smlouvy. Dne 15.7.2021 byl zaslán dopis o odstoupení od
smlouvy ze strany objednatele společnosti B R E X, spol. s r.o.. Po uzavření smlouvy o
provedení stavby s novým dodavatelem bude Liberecký kraj řešit případný nárok na náhradu
škody po společnosti B R E X, spol. s r.o. .
▪

Veřejná zakázka „APOSS Liberec, p.o. - výstavba domácností pro osoby se zdravotním
postižením, Nová Ves II“
Dne 13.7.2021 na svém zasedání RK projednala nové zahájení veřejné zakázky. V průběhu
lhůty pro podání nabídek obdržel zadavatel od poskytovatele dotace stanovisko, ve kterém
poskytovatel dotace doporučuje veřejnou zakázku vyhlášenou ve zjednodušeném
podlimitním řízení zrušit a vyhlásit ji znovu v otevřeném řízení. Předpokládaná hodnota
veřejné zakázky 42.984.773,68 Kč bez DPH byla stanovena na základě rozpočtu
zpracovaného dle projektové dokumentace a platné (a dostupné) cenové soustavy ÚRS
2021/I, vzhledem k situaci na trhu se stavebním materiálem byla určena celková maximální
nabídková cena, která nesmí překročit částku 55.418.507 Kč bez DPH, čímž zadavatel dle
názoru poskytovatele dotace překročil limit (pro stavební práce je to 50.000.000 Kč)
umožňující veřejnou zakázku vyhlásit ve zjednodušeném podlimitním řízení. Poskytovatel
dotace dále zastával názor, že předpokládanou hodnotou by měla být částka 55.418.507 bez
DPH a nikoli částka 42.984.773,68 Kč, proto dle poskytovatele dotace existuje důvodné
podezření, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky nebyla stanovena správně, což vedlo
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k nesprávnému stanovení režimu veřejné zakázky. Rada kraje na svém zasedání dne
7.9.2021 veřejnou zakázku zrušila a schválila vyhlášení nové veřejné zakázky.
▪

Veřejná zakázka „APOSS Liberec, p.o. - výstavba domácností pro osoby se zdravotním
postižením, Nová Ves III
Dne 20.10.2021 skončila lhůta pro podání nabídek, nejnižší nabídková cena veřejné zakázky
činí 49.223.795,81 Kč bez DPH tj. 56.950.322,28 Kč vč. DPH. Rozhodnutí o výběru dodavatele
této veřejné zakázky bude předloženo k projednání a schválení RK dne 16.11.2021. Oproti
původnímu rozpočtu, který byl přílohou žádosti o dotaci došlo k navýšení ceny stavebních prací
celkem o 11.600.822,28 Kč. Dále je do navýšení výdajů projektu započítána rezerva na
případné vícepráce do výše 10 % z ceny stavebních prací, tj. 5.695.032 Kč.
Stavební práce by měly být zahájeny ihned po podpisu smlouvy. Smlouva by měla být
podepsána na začátku prosince 2021 a stavební práce mají být dokončeny do 12 měsíců.
V rámci projektu bude pořízeno vybavení domácností nábytkem, interiérovými prvky a
pomocným vybavením. Na vybavení nových prostor je v rozpočtu projektu vyčleněna částka
cca 1.000.000 Kč. Tato částka je vyčíslena na základě provedeného průzkumu trhu v době
podání žádosti (prosinec 2019), před zahájením výběrového řízení na dodavatele interiéru a
vybavení bude proveden nový tržní průzkum a předpokládaná cena bude aktualizována
(zahájení výběrového řízení interiéru předpokládáme 03/2022). Případný nárůst výdajů na
vybavení bude kryt z výše uvedené rezervy rozpočtu projektu. V současné době je stanoven
termín pro dokončení realizace projektu do 31. 12. 2022. Vzhledem k tomu, že během zimních
měsíců předpokládáme přerušení stavby z důvodu klimatických podmínek a potřebujeme čas
na instalaci vybavení po dokončení stavby, tak před podpisem smlouvy na stavební práce
požádá odbor regionálního rozvoje a evropských projektů poskytovatele dotace o prodloužení
termínu realizace projektu do 30.6.2023.
Pro informaci dodáváme, že v průběhu hodnocení žádosti byl ze strany poskytovatele dotace
vyžádán přesun části výdajů na zpevněné plochy (příjezdová komunikace k objektu a
parkovišti, přístupový chodník) do nezpůsobilých výdajů, tudíž se snížila výše celkových
způsobilých výdajů a zvýšila částka spolufinancování Libereckého kraje. Úpravy žádosti byly
provedeny v průběhu hodnocení žádosti a aktuální výše celkových způsobilých a nezpůsobilých
výdajů je nyní zohledněna v návrhu nové výše závazku spolufinancování.
Celkově dochází k navýšení závazku spolufinancování o 17.593.223 Kč. Výdaje na stavební
práce přesahující původní částku, která byla součástí žádosti o poskytnutí dotace budou
zařazeny jako nezpůsobilé, jelikož se jedná o částky přesahující celkové způsobilé výdaje
projektu.
Rozložení závazku spolufinancování LK v letech pro projekt „APOSS Liberec, p.o. - výstavba
domácností pro osoby se zdravotním postižením, Nová Ves“ (v Kč)
Tabulka č. 1.: Původní výše závazku projektu (Kč)
Nezpůsobilé
Spolufinancování
Celkové výdaje
Rok
výdaje
projektu
projektu
LK (10 %)
SR (5%)
EU (85 %)
2019
1 650 000
165 000
82 500
1 402 500
2020
500 000
50 000
25 000
425 000
2021
24 000 000
1 300 000
2 270 000
1 135 000
19 295 000
2022
25 000 000
450 000
2 455 000
1 227 500
20 867 500
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Celkem
51 150 000
Dotace EU + SR
Výdaje v době udržitelnosti (5 let)
CELKEM (LK 10% +
nezpůsobilé výdaje + výdaje
udržitelnost LK)

1 750 000

4 940 000

2 470 000
41 990 000
44 460 000

17 000 000

23 690 000

Tabulka č. 2.: Aktuální výše závazku projektu (Kč)
Nezpůsobilé
Celkové výdaje
Rok
výdaje
projektu
projektu
2019
1 650 000
2020
0
0
2021
5 330 410
330 410
2022
36 000 000
11 000 000
2023
25 465 445
8 045 854
Celkem
68 445 854
19 376 264
Dotace EU + SR
Výdaje v době udržitelnosti (5 let)
CELKEM (LK 10% +
nezpůsobilé výdaje + výdaje
udržitelnost LK)
41 283 223

Spolufinancování
LK (10 %)
165 000
0
500 000
2 500 000
1 741 959
4 906 959

SR (5%)
EU (85 %)
82 500
1 402 500
0
0
250 000
4 250 000
1 250 000
21 250 000
870 980
14 806 652
2 453 479
41 709 152
44 162 631,27

17 000 000

Diskuse: nebyla
Místopředsedkyně dala o předloženém materiálu hlasovat:
Návrh usnesení:
č. usnesení: 10/21/VSV/97
Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání doporučuje
Zastupitelstvu Libereckého kraje
schválit:
a)
navýšení závazku předpokládané výše spolufinancování projektu „APOSS Liberec,
p.o. - výstavba domácností pro osoby se zdravotním postižením, Nová Ves“ z původní částky
23.690.000 Kč na novou částku do výše 41.283.223 Kč a jeho rozložení v letech 2019 až
2028,
b)
snížení předpokládané výše předfinancování daného projektu Libereckým krajem z
původní částky 44.460.000 Kč na novou částku do výše 44.162.631,27 Kč a jeho rozložení v
letech 2019 až 2023.
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 10

PRO: 10

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0
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VÝSLEDEK: přijato

15. Materiály do Zastupitelstva LK – písemné informace:
Pan Tulpa představil písemné informace do zastupitelstva a doplnila je paní Šebková
a. Informace o zpracování monitorovací zprávy ke Krajskému plánu vyrovnávání
příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2021-2024 (dále jen KPVP)
b. Rozpočtové opatření č. 364/21 – úpravy kapitoly 917 05 – Transfery, odbor
sociálních věcí, poskytnutí individuálních dotací
c. Rozpočtové opatření č. 380/21 – úpravy v kapitole 917 05 – Transfery odbor
sociálních věcí – záštity s finanční podporou z rozpočtu Libereckého kraje
d. Rozpočtové opatření č. 383/21 – úprava kapitoly 913 05 - Příspěvkové organizace,
odbor sociálních věcí, úpravy dílčích ukazatelů kapitoly 913 05
e. Zpráva o ukončení realizace projektu „Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro
osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji
f. Regionální akční plán Libereckého kraje

Diskuse: přítomní neměli žádné dotazy
Místopředsedkyně dala o předložených materiálech hlasovat:
Návrh usnesení:
č. usnesení: 10/21/VSV/98
Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání bere na vědomí
předložené písemné informace do Zastupitelstva LK:
a. Informace o zpracování monitorovací zprávy ke Krajskému plánu vyrovnávání
příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2021-2024 (dále jen KPVP)
b. Rozpočtové opatření č. 364/21 – úpravy kapitoly 917 05 – Transfery, odbor
sociálních věcí, poskytnutí individuálních dotací
c. Rozpočtové opatření č. 380/21 – úpravy v kapitole 917 05 – Transfery odbor
sociálních věcí – záštity s finanční podporou z rozpočtu Libereckého kraje
d. Rozpočtové opatření č. 383/21 – úprava kapitoly 913 05 - Příspěvkové organizace,
odbor sociálních věcí, úpravy dílčích ukazatelů kapitoly 913 05
e. Zpráva o ukončení realizace projektu „Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro
osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji
f. Regionální akční plán Libereckého kraje – jen na vědomí, nejde do ZK
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 10

PRO: 10

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

16. Analýza rizik – materiál byl stažen

17. Různé

28

VÝSLEDEK: přijato

•

Pan Tulpa – představil brožuru pro cizince „ Pravidla, která vás chrání“ a
poděkoval panu Strouhalovi a dalším zpracovatelům této brožury

Příští jednání bude v úterý dne 14. 12. 2021 od 14:00 hodin v budově Krajského úřadu
Libereckého kraje. V jednací místnosti č. 111 v přízemí hlavní budovy. V případě špatné
pandemické situace bude jednání probíhat on-line.
Místopředsedkyně poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání.

Zapsala:
Ing. Martina Semrádová, v.r.
tajemnice Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje
Ověřovatel zápisu:
Robert Prade
členka Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje
Předsedající:
Eva Zbrojová, v. r.
místopředsedkyně Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje
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