Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje

ZÁPIS č.11/21
zasedání Výboru sociálních věcí
Zastupitelstva Libereckého kraje,
ze dne 14. prosince 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; Daniela Weissová; Lenka Malá; PhDr. Jiří Miler,
Ph.D.;

Omluveni:
Neomluveni: Tajemník:

Ing. Martina Semrádová – omluvena;
Mgr. Jiří Tůma – zástup

Hosté:

Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí
Mgr. Jiří Tůma, vedoucí oddělení rozvoje a financování sociálních služeb
Václav Strouhal Dis., odborný zaměstnanec, koordinátor pro záležitosti
národnostních menšin a cizinců
Ing. Jiří Tichý, vedoucí oddělení příspěvkových organizací

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

Zahájení zasedání
Volba ověřovatele
Schválení zápisu
Kontrola plnění usnesení
Schválení programu jednání
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6. Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 20:
Vyhlášení programu 5.1 Podpora integrace národnostních menšin a cizinců v rámci
Dotačního fondu Libereckého kraje – oblast podpory sociální věci pro rok 2022
7. Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 21:
Darovací smlouva na převod zásob zařízení Domov pro seniory Vratislavice nad
Nisou, p. o.
8. Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 22:
Darovací smlouva na převod zásob zařízení Dům seniorů Liberec – Františkov, p. o.
9. Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 38:
Závazek spolufinancování projektu „Jedličkův ústav, p. o. – pořízení automobilu pro
terénní sociální služby“ – úprava parametrů a nové podání žádosti
10. Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 50
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 428/21 – navýšení příjmů kraje a navýšení
výdajů v kapitole 912 05 – Účelové příspěvky a 931 01 – Krizový fond v souvislosti
s COVID 19
11. Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 51
Změna Zřizovací listiny příspěvkové organizace resortu sociálních věcí
12. Materiály do Zastupitelstva LK – písemné informace:
a. Rozpočtové opatření č. 401/21 - úprava kapitoly 917 05 – Transfery, odbor
sociálních věcí, zapojení dotace na úhradu nezbytných výdajů spojených s epidemií
COVID_19
b. Rozpočtové opatření č. 426/21 – úprava kapitoly 923 05 – Spolufinancování EU,
zapojení splátky neinvestiční dotace projektu
c. Rozpočtové opatření č. 437/21 – úpravy v kapitole 917 05 – Transfery odbor
sociálních věcí – individuální dotace z rozpočtu Libereckého kraje
13. Různé
14. Závěr
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Průběh jednání:
1. Zahájení zasedání
Zasedání výboru sociálních věcí zahájila předsedkyně výboru Daniela Weissová. Přivíta la
všechny přítomné členy výboru a hosty.
Konstatovala, že výbor je usnášeníschopný při zahájení VSV přítomni všichni kromě paní
Jozífkové a Zbrojové (připojili se později), tzn. na začátku 11 členů, později všech 13 členů
výboru.
2. Volba ověřovatele
Dle jednacího řádu je nutné zvolit ověřovatele zápisu. Ověřovatelem zápisu byla navržena paní
Jana Hajná, která s návrhem souhlasila.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 11/21/VSV/99
Výborem sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje je paní Jana Hajná zvolena
ověřovatelkou zápisu 11. zasedání
Hlasování:
PŘÍTOM NO: 11

PRO: 11

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

VÝSLEDEK: přijato

3. Schválení zápisu
Předsedkyně vyzvala členy VSV k diskusi či vyjádření k zápisu č. 10/21. Pan Robert Prade,
ověřovatel minulého zápisu konstatoval, že zápis je v pořádku.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 11/21/VSV/100
Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje souhlasí se zněním zápisu č. 10/21.
Hlasování:
PŘÍTOM NO: 11

PRO: 11

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

4. Kontrola plnění usnesení
V rámci minulého zasedání VSV nevznikly žádné úkoly.
5. Schválení programu jednání
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VÝSLEDEK: přijato

Předsedkyně výboru informovala o vypuštění bodu č. 6 z programu – schválení harmonogr a mu
na první pololetí roku 2022 bylo již schváleno na minulém VSV dne 23. 11. 2021. Paní
Weissová dala hlasovat o upraveném programu jedenáctého jednání.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 11/21/VSV/101
Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje souhlasí s upraveným programem
jedenáctého jednání v roce 2021.
Hlasování:
PŘÍTOM NO: 12

PRO: 12

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

VÝSLEDEK: přijato

6. Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 20:
Předsedkyně vyzvala pana Tulpu, aby představil materiál: Vyhlášení programu 5.1 Podpora
integrace národnostních menšin a cizinců v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje – oblast
podpory sociální věci pro rok 2022
Důvodová zpráva:
Předmětem projednávaného materiálu je vyhlášení programu č. 5.1 Dotačního fondu
Libereckého kraje, oblast podpory sociální věci – Podpora integrace národnostních menšin a
cizinců.
Odbor sociálních věcí předkládá k projednání podmínky a Vyhlášení programu 5.1 – „Podpora
integrace národnostních menšin a cizinců“ v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast
podpory č. 5 sociální věci, včetně povinných příloh k předkládání žádostí o dotaci na rok 2022,
a to v předpokládané alokaci finančních prostředků v kapitole 926 05 – Dotační fond, resortu
sociálních věcí určených k rozdělení ve výši 1.093.000 Kč.
Projekty musí být zaměřeny na:
A. aktivity související s komunitní prací
B. edukační a informační činnosti, osvětové aktivity a prevenci xenofobního chování
Účelem poskytování dotace je zajistit spolufinancování projektů zaměřených na aktivity
integrace příslušníků národnostních menšin (§ 2 odst. 1 zák. č. 273/2001 Sb., o právech
příslušníků národnostních menšin, v platném znění) a aktivity organizací sdružujících cizince
v Libereckém kraji.
Vyhlášením dotačního programu Liberecký kraj zároveň plní Usnesení vlády České republiky
ze dne:
-

21. prosince 2020 č. 1352 o Postupu při realizaci aktualizované Koncepce integrace
cizinců – Ve vzájemném respektu v roce 2021,

-

10. května 2021 č. 447 ke Strategii rovnosti, začlenění a participace Romů (Strategie
romské integrace) 2021 – 2030,
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-

12. července 2021 č. 623 ke Strategii spolupráce veřejné správy s nestátními
neziskovými organizacemi na léta 2021 – 2030,

-

13. září 2021 č. 793 o Zprávě o situaci národnostních menšin v České republice za rok
2020,

-

13. září 2021 č. 793 o Zprávě o stavu romské menšiny v České republice za rok 2020.

Oprávnění žadatelé musí splňovat tyto základní požadavky:
- být:
- spolek, ústav podle zákona č. 82/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů,
- obecně prospěšná společnost založená podle zákona č. 248/1995 Sb. o obecně
prospěšných společnostech a změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů,
- účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti založené církví a
náboženskou společností pro poskytování charitativních služeb podle zákona 3/2002
Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů,
- příspěvkové organizace zřizované územně samosprávným celkem na základě zákona č.
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů a zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů,
- fyzická osoba podnikající či právnická osoba, která se zabývá některými z aktivit
uvedených v příloze č. 1,
- být přímo odpovědní za přípravu a realizaci projektu, nepůsobit jako prostředník.
Žadatelé mohou zasílat žádosti o poskytnutí dotace od 7. 2. 2022 do 28. 2. 2022, 16:00 hodin.
Účelovou neinvestiční dotaci z Dotačního fondu LK lze využít na akce realizované v období
od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.
Podrobné podmínky Vyhlášení programu pro rok 2022 jsou uvedené v příloze P01
„Výzva“ a dalších přílohách výzvy.
Diskuse: neproběhla
Předsedkyně dala o bodu hlasovat
Návrh usnesení:
č. usnesení: 11/21/VSV/102
Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání doporučuje
Zastupitelstvu Libereckého kraje
s ch v á l i t
vyhlášení a podmínky programu 5.1 „Podpora integrace národnostních menšin a cizinců“
Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory „sociální věci“ na rok 2022, s
předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 1.093.000
Kč, včetně povinných příloh k předkládání žádostí o dotace
Hlasování:
PŘÍTOM NO: 12

PRO: 12

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0
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VÝSLEDEK: přijato

7. Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 21:
Předsedkyně vyzvala pana Tulpu, aby představil materiál: Darovací smlouva na převod zásob
zařízení Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, p. o.
Důvodová zpráva materiálu:
Předmětem materiálu je darování zásob zařízení Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou,
příspěvková organizace, statutárnímu městu Liberec.
Liberecký kraj a statutární město Liberec uzavřeli 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 zásoby specifikované v přílohách
smlouvy č. 01 – 06 budoucímu novému zřizovateli příspěvkové organizace, tedy statutárnímu
městu Liberec. Předmětem darovací smlouvy č. OLP/3721/2021 jsou zásoby v rozsahu
Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, p. o.
přehled darovaných zásob
- stav k 31. 10. 2021
Položka
Cena s DPH v Kč
Počet kusů
Sklad čistících prostředků

212 283,05

2 889,50

Sklad kancelářských potřeb

67 836,82

3 522,80

Sklad ochranných pomůcek

46 727,23

266,00

Sklad potravin

130 528,33

4 432,10

Sklad prádla

3 988,33

85,00

Zdravotnické prostředky

81 524,95

2 173,00

CELKEM

542 888,71

13 368,40

Diskuse: neproběhla
Předsedkyně dala o předloženém materiálu hlasovat:
Návrh usnesení:
č. usnesení: 11/21/VSV/103
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 zásoby zařízení Domov pro seniory
Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace, se sídlem U Sila 321, 463 11 Liberec 30, IČO:
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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,

s ch v á l i t
uzavření darovací smlouvy č. OLP/3721/2021 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 zásoby 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 6

Hlasování:
PŘÍTOM NO: 12

PRO: 12

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

VÝSLEDEK: přijato

8. Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 22:
Předsedkyně vyzvala pana Tulpu, aby představil materiál: Darovací smlouva na převod zásob
zařízení Dům seniorů Liberec – Františkov, p. o.
Důvodová zpráva materiálu:
Předmětem materiálu je darování zásob zařízení Dům seniorů Liberec – Františkov,
příspěvková organizace, statutárnímu městu Liberec.
Liberecký kraj a statutární město Liberec uzavřeli 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 Domažlická 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 zásoby specifikované v příloze
smlouvy č. 01 budoucímu novému zřizovateli příspěvkové organizace, tedy statutárnímu městu
Liberec. Předmětem darovací smlouvy č. OLP/3729/2021 jsou zásoby v rozsahu

Položka

Dům seniorů Liberec – Františkov, p. o.
přehled darovaných zásob
- stav k 31. 10. 2021
Cena s DPH v Kč
Počet položek

Sklad ochranných
pracovních pomůcek
Sklad potravin
Sklad čistících prostředků
CELKEM

362 353,13

12

315 805,48

165

185 823,05
863 981,66

69
246

Diskuse: neproběhla
Předsedkyně dala o předloženém materiálu hlasovat:
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Návrh usnesení:
č. usnesení: 11/21/VSV/104
Výbor sociálních věcí Zastupitelstva
Zastupitelstvu Libereckého kraje
rozhodnout

Libereckého

kraje po projednání

doporučuje

o poskytnutí věcného daru statutárnímu městu Liberec, se sídlem nám. Dr. Edvarda Beneše 1/1,
460 59 Liberec, IČO: 00262978, jehož předmětem jsou zásoby zařízení Dům seniorů Liberec –
Františkov, příspěvková organizace, se sídlem Domažlická 880/8, 460 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,
s ch v á l i t
uzavření darovací smlouvy č. OLP/3729/2021 mezi Libereckým krajem, se sídlem U Jezu 642/2a,
461 80 Liberec, IČO: 70891508, jako dárcem zásob a Statutárním městem Liberec, se sídlem nám.
Dr. Edvarda Beneše 1/1, 460 59 Liberec, IČO: 00262978, jako obdarovaným, jejímž předmětem
jsou zásoby zařízení Dům seniorů Liberec – Františkov, příspěvková organizace, se sídlem
Domažlická 880/8, 460 10 Liberec 3, IČO: 71220054, dle přílohy smlouvy č. 1

Hlasování:
PŘÍTOM NO: 12

PRO: 12

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

VÝSLEDEK: přijato

9. Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 38:
Pan Tulpa představil materiál: Závazek spolufinancování projektu „Jedličkův ústav, p. o. –
pořízení automobilu pro terénní sociální služby“ – úprava parametrů a nové podání žádosti
Důvodová zpráva materiálu:
Předmětem materiálu je schválení navýšení závazku spolufinancování a předfinanco vá ní
projektu „Jedličkův ústav, p.o. – pořízení automobilu pro terénní sociální služby“ (dále také jen
projektu) a předložení upravené projektové žádosti k projektu do 101. výzvy Integrované ho
regionálního operačního programu 2014-2020, prioritní osy 6 – REACT EU (REACT EU).
V souvislosti s podáním upraveného projektu souvisí odhlášení původně podané žádosti o
poskytnutí dotace.
Závazek spolufinancování a předfinancování projektu do výše 600.000 Kč schválilo
Zastupitelstvo kraje dne 25.5.2021 usnesením č. 226/21/ZK.
Dosavadní průběh projektu „Jedličkův ústav, p.o. – pořízení automobilu pro terénní
sociální služby“
Rada kraje dne 4.5.2021 schválila předložení projektové žádosti projektu do 101. výzvy
Integrovaného regionálního operačního programu 2014 – 2020, prioritní osy 6 – REACT EU.
Žádost byla podána dne 23.6.2021 a dne 10.9.2021 bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Pořízení automobilu pro terénní
sociální služby - Jedličkův ústav, p.o.“ schválila RK na svém zasedání dne 19.10.2021,
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předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla 442.717,36 Kč bez DPH (tj. 535.688 Kč
vč. DPH). Tato předpokládaná hodnota byla odvozena z tržního průzkumu provedeného na jaře
2021 pro vozidlo s parametry splňujícími podmínky výzvy.
Vzhledem k situaci na trhu s automobily nakonec Liberecký kraj pro tuto veřejnou zakázku
nestanovil maximální nabídkovou cenu. V rámci výběrového řízení obdržel kraj pouze 1
nabídku v celkové hodnotě 456.743 Kč s DPH.
Podmínkou výzvy REACT EU mimo jiné je, že pořízené vozidlo musí splnit maximální emisní
limit 95g CO2/km.
U nabízeného automobilu byl emisní limit uveden v rozpětí 87–98g CO2/km. Potenciálního
dodavatele tedy hodnotící komise vyzvala k objasnění tohoto uvedeného rozpětí. Dodavatel
uvedl, že uvedené rozpětí hodnot emisního limitu vychází z technických parametrů daného typu
vozidla, nicméně že průměrná hodnota je 92,5g CO2/km.
Liberecký kraj se tedy obrátil na poskytovatele dotace, zda podmínky výzvy budou naplněny
touto uváděnou průměrnou hodnotou.
Poskytovatel dotace vydal stanovisko, že maximální limit ve 101. výzvě REACT EU je
stanoven pro všechny stupně provozu udávané výrobci (spotřeba pro město/mimo město), tj.
všechny hodnoty musí splňovat daný limit 95g CO2/km, jinak výdaj nebude způsobilý. Podaná
nabídka tedy nesplňovala požadované vlastnosti a výběrové řízení bude zrušeno.
Celkové vynaložené náklady na projekt byly 59.967,60 Kč, zahrnovaly vypracování studie
proveditelnosti a zpracování žádosti o dotaci včetně všech příloh.
Vzhledem k této situaci a vzhledem k aktuálnímu stavu alokace 101. výzvy REACT EU
navrhuje projektový tým upravit stávající projekt tak, že nebude zahrnovat jen automobil s tzv.
hybridním pohonem, ale parametry projektu budou rozšířeny také o vozidlo na alternativní
paliva (tzv. elektromobil), vozidla musí splňovat emisní limit 95g CO2/km. S tím však souvisí
navýšení rozpočtu projektu, neboť pořizovací hodnota elektromobilů se pohybuje výše než u
vozidel s hybridním pohonem. Maximální výše celkových způsobilých výdajů pro pořízení
automobilu bez dalších úprav je 1.400.000 Kč.
Pokud by kraj pouze upravoval parametry projektu bylo by možné požádat o změnu projektu,
v případě požadavku na navýšení dotace to možné není a je nutné podat novou žádost.
Upravenou žádost je reálné stihnout podat, neboť ukončení příjmu žádostí o podporu je
stanoveno nejpozději do 3.2.2022. K případnému dřívějšímu ukončení příjmu žádostí dojde
pouze v případě vyčerpání dané alokace.
Finanční objem žádostí o podporu v procesu hodnocení a projektů v realizaci (pouze příspěvek
EU) je k 29.11.2021 ve výši 995.293.763 Kč. Celková částka dotace z Evropského fondu pro
regionální rozvoj pro tuto výzvu činí 2.067.883.689 Kč.
Předmět projektu
Předmětem projektu je nákup nízkoemisního vozidla na alternativní paliva (tzv. elektromobil)
nebo na konvenční paliva (benzín/diesel) splňující emisní limit 95g CO2/km pro terénní
sociální službu osobní asistence, kterou Jedličkův ústav, p.o. poskytuje klientům od 7 do 80 let
na území ORP Liberec.
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
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10% vlastní podíl žadatele
Finanční velikost projektu
Celkové výdaje projektu předpokládáme max. ve výši 1.100.000 Kč. Jedná se o výdaje
na úpravu projektu a nákup nízkoemisního vozidla. Dle cenové poptávky, kterou provedl
Jedličkův ústav je průměrná cena nabídek cca 950 000 Kč. Dále uvažované celkové výdaje
projektu zahrnují úpravu projektové žádosti včetně studie proveditelnosti (30.000 Kč), public itu
(10.000 Kč) a 10% rezervu (110 000 Kč). S rezervou je počítáno z důvodu nestálé situace na
trhu s automobily a případného navýšení ceny v době mezi průzkumem trhu a vyhláše ním
výběrového řízení.
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 110.000 Kč.
Předpokládaná míra a způsob zajištění předfinancování projektu ze strany LK
Předpokládaná výše předfinancování projektu ze strany LK je odhadována v objemu 990.000
Kč, a to v souvislosti s nutností předfinancovat zdroje EU a státního rozpočtu z rozpočtu LK.
Rozložení závazku spolufinancování LK v letech – projekt „Jedličkův ústav, p.o. – pořízení
automobilu pro terénní sociální služby“ (v Kč)
Tabulka č. 1.: Původní výše závazku projektu (Kč)
Celkové
Nezpůsobilé
Spolufinancování
Rok
výdaje
výdaje
projektu
projektu
LK (10 %)
EU (85 %)
SR (5%)
2021
600.000
0
60.000
510.000
30.000
celkem
600.000
0
60.000
510.000
30.000
Tabulka č. 2.: Aktuální výše závazku projektu (Kč)
Spolufinancování
Celkové
Nezpůsobilé
Rok
výdaje
výdaje
projektu
projektu
LK (10 %)
EU (85 %)
SR (5%)
2021
30.000
0
3.000
25.500
1.500
2022
1.070.000
0
107.000
909.500
53.500
celkem
1.100.000
0
110.000
935.000
55.000
Změna parametrů projektu oproti původnímu projektu
Oproti původnímu projektu dojde k úpravě parametrů – původní projekt zahrnoval jen
automobil s tzv. hybridním pohonem, nyní budou parametry projektu zahrnovat také vozidlo
na alternativní paliva (tzv. elektromobil). Vzhledem k vyšší pořizovací ceně elektromob ilů
dochází také k navýšení celkových nákladů projektů z původních 600.000 Kč na současných
1.100.000 Kč.
Diskuse: neproběhla
Předsedkyně dala o předloženém materiálu hlasovat:
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Návrh usnesení:
č. usnesení: 11/21/VSV/105
Výbor sociálních věcí Zastupitelstva
Zastupitelstvu Libereckého kraje
s ch v á l i t

Libereckého

kraje po projednání

doporučuje

a) navýšení závazku předpokládané výše spolufinancování projektu „Jedličkův
ústav, p.o. – pořízení automobilu pro terénní sociální služby“ z původní
částky 60.000 Kč na novou částku do výše 110.000 Kč a jeho rozložení v
letech 2021-2022.
b) navýšení předpokládané výše předfinancování projektu „Jedličkův ústav, p.o.
– pořízení automobilu pro terénní sociální služby“ Libereckým krajem z
původní částky 540.000 Kč na novou částku do výše 990.000 Kč a jeho
rozložení v letech 2021-2022

Hlasování:
PŘÍTOM NO: 13

PRO: 13

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:0

VÝSLEDEK: přijato

10. Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 50:
Paní místopředsedkyně požádala pana Tulpu o představení materiálu: Změna rozpočtu –
rozpočtové opatření č. 428/21 – navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů v kapitole 912 05 –
Účelové příspěvky a 931 01 – Krizový fond v souvislosti s COVID19
Důvodová zpráva materiálu:
Předkládáme orgánům Libereckého kraje k projednání změnu rozpočtu – rozpočtové opatření
č. 428/21, jehož předmětem je zapojení finančních prostředků v celkové výši 2.243.948 Kč do
kapitoly 931 01 – Krizový fond, odbor kanceláře ředitele a do kapitoly 912 05 – Účelové
příspěvky PO, odbor sociálních věcí.
Změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 428/21 dochází k:
1. navýšení příjmů rozpočtu kraje na rok 2021 z titulu úhrady nákladů od obcí s rozšířeno u
působností spojených s provozováním objektu pro osoby bez přístřeší COVID +
v celkové výši 2.243.948 Kč,
2. navýšení výdajů u nově vytvořeného specifického ukazatele Nouzový stav 2021
III., kapitola 931 01 – Krizový fond LK, odbor kanceláře hejtmana, ve výši 2.000.000
Kč jako zdroj financování možných výdajů k přijatým opatřením na řešení krizovýc h
situací v rámci nouzového stavu vyhlášeného vládou dne 26. 11. 2021,
3. navýšení výdajů kapitoly 912 05 – Účelové příspěvky PO, odbor sociálních věcí,
navýšením dílčího ukazatele číslo akce 5501781516 – Domov důchodců Jindřicho vice
pod Smrkem – Rekonstrukce výtahu vila Rozálie v celkové výši 243.948 Kč
4. úpravě kapitoly 912 05 upravují dílčí ukazatele kapitoly 912 05 – Účelové příspěvky
PO, odbor sociálních věcí bez dopadu na celkový objem kapitoly následovně:
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1. snížením dílčího ukazatele číslo akce 5501671520 APOSS Liberec, p. o. –
Provozování objektu pro osoby bez přístřeší COVID + o částku 260.742,00 Kč,
2. snížením dílčího ukazatele číslo akce 5501681520 APOSS Liberec, p. o. –
Provozování objektu pro osoby bez přístřeší COVID + II. o částku 458.699,78
Kč,
c) snížením dílčího ukazatele číslo akce 5501691520 APOSS Liberec, p. o. –
Provozování objektu pro osoby bez přístřeší COVID + III. o částku 1.374.094,52
Kč,
d) navýšením dílčího ukazatele číslo akce 5501781516 Domov důchodců
Jindřichovice p. Smrkem, p. o. - Rekonstrukce výtahu vila Rozálie o částku
1.848.536,30 Kč
e) zavedením nového dílčího ukazatele číslo akce 5501791513 Domov důchodců
Velké Hamry, p. o. - Konstrukčně stavební řešení – statický výpočet přístavby,
v celkové výši 245.000 Kč
Změna ukazatelů kapitol 931 01 – Krizový fond, odbor kanceláře hejtmana a 912 05 – Účelové
příspěvky PO, odbor sociálních věcí je zohledněna v příloze č. 1.
Diskuse: neproběhla
Předsedkyně dala o předloženém materiálu hlasovat:
Návrh usnesení:
č. usnesení: 11/21/VSV/106
Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání doporučuje
Zastupitelstvu Libereckého kraje
s ch v á l i t
1. navyšují příjmy rozpočtu kraje na rok 2021 z titulu úhrady nákladů od obcí s rozšířenou
působností spojených s provozováním objektu pro osoby bez přístřeší COVID + v celkové
výši 2.243.948 Kč,

2. navyšují výdaje nově vytvořeného specifického ukazatele Nouzový stav 2021 III.,
kapitola 931 01 – Krizový fond LK, odbor kanceláře hejtmana, ve výši 2.000.000 Kč,

3. navyšují výdaje kapitoly 912 05 – Účelové příspěvky PO, odbor sociálních věcí,
4. upravují dílčí ukazatele kapitoly 912 05 – Účelové příspěvky PO, odbor sociálních věcí bez
dopadu na celkový objem kapitoly následovně:

a. snížením dílčího ukazatele číslo akce 5501671520 APOSS Liberec, p. o. –
Provozování objektu pro osoby bez přístřeší COVID + o částku 260.742,00 Kč,

b. snížením dílčího ukazatele číslo akce 5501681520 APOSS Liberec, p. o. –
Provozování objektu pro osoby bez přístřeší COVID + II. o částku 458.699,78 Kč,
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c. snížením dílčího ukazatele číslo akce 5501691520 APOSS Liberec, p. o. –
Provozování objektu pro osoby bez přístřeší COVID + III. o částku 1.374.094,52
Kč,
d. navýšením dílčího ukazatele číslo akce 5501781516 Domov důchodců
Jindřichovice pod Smrkem, p. o. - Rekonstrukce výtahu vila Rozálie o částku
1.848.536,30 Kč
e. zavedením nového dílčího ukazatele číslo akce 5501791513 Domov důchodců
Velké Hamry, p. o. – Konstrukčně stavební řešení – statický výpočet přístavby, v
celkové výši 245.000 Kč

Hlasování:
PŘÍTOM NO: 13

PRO: 13

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

VÝSLEDEK: přijato

11. Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 51:
Pan Tulpa představil materiál: Změna Zřizovací listiny příspěvkové organizace resortu
sociálních věcí
Důvodová zpráva materiálu:
Předkládáme orgánům Libereckého kraje k odsouhlasení a schválení změnu zřizovací listiny
příspěvkové organizace resortu sociálních věcí:
Dětského centra Liberec, z důvodu zařazení nové služby do jejích činností, a to v bodě:
3.2.4. Dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, ve znění
pozdějších předpisů
- poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.
Důvodem pro předložení materiálu je, že v letošním roce došlo ke snížení počtu dětí v dětském
domově pro děti do tří let věku, protože většina dětí jde do přechodné pěstounské péče. Od roku
2022 proto dojde ke snížení kapacity dětského domova do tří let věku na 10 míst. Uvolní se tak
prostory kojeneckého oddělení, které mohou být využity pro zřízení dětské skupiny.
Službou péče o dítě v dětské skupině dle zákona č. 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o
dítě v dětské skupině, ve znění pozdějších předpisů se rozumí nevýdělečná činnost spočívajíc í
v pravidelné péči o dítě od 6 měsíců věku do zahájení povinné školní docházky, která je
poskytována mimo domácnost dítěte ve skupině dětí a která je zaměřena na zajištění potřeb
dítěte, jeho výchovu a rozvoj schopností, kulturních, hygienických a sociálních návyků dítěte.
Činnost dětské skupiny je provozovaná na základě registrovaného oprávnění, dětská skupina je
vedena v evidenci poskytovatelů vedené MPSV. Předpokládaná kapacita dětské skupiny při
DC Liberec činí 12 dětí. Výhodou Dětského centra Liberec jako provozovatele dětské skupiny
je skutečnost, že je zdravotnickým zařízením. Provoz dětské skupiny zvládne zajistit současný
personál domova, přímou péčí zdravotní sestry, administrativní činnosti sociální pracovnice.
V zařízení je dál přítomen lékař, fyzioterapeut, logoped, ortoptická sestra či psycholog. Do
dětské skupiny tak mohou být přijímány děti s různými specifiky v péči – lehká zdravotní
postižení (např. epilepsie) či s opožděným psychomotorickým vývojem. Zařízení zajišťuje dále
stravování, dětská strava je pod dohledem nutriční sestry. Do dětské skupiny je proto možné
přijímat i děti s různými dietními omezeními a metabolickými poruchami. Služba dětské
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skupiny by mohla být využívána také pro děti z krizového zařízení ZDVOP Paprsek při
Dětském centru Liberec či pro děti ze sociálně slabých rodin, které aktivně spolupracují se
sociálně aktivizačními službami nebo jsou klienty azylových domů.
Financování služby je upraveno novelou zákona č. 247/ 2014 Sb., ve znění účinném od 1. 10.
2021, která poskytuje možnost čerpat od 1. 1. 2022 státní podporu na provoz zařízení. Jedná se
o účelově vázaný nárokový příspěvek, který lze využít na provoz a na výdaje spojené se
stravováním dětí. Služba péče o dítě může být dále poskytována za částečnou úhradu nákladů
rodičem.
Zřízení dětské skupiny při Dětském centru Liberec povede k rozšíření nabídky služeb
komplexní péče o dítě v Libereckém kraji. Významně podpoří všechny pracující rodiče a
umožní zlepšení přístupu a účasti na trhu i u těch, kteří mají v péči děti se specifick ými
potřebami.
Diskuse: V rámci diskuse se o slovo přihlásil pan Robert Prade, který aktivitu dětské skupiny
uvítal, podpořil a uvedl, že spolupráce azylového domu v Liberci probíhá. Za aktivitu DD
Liberec poděkoval.
Předsedkyně dala o předloženém materiálu hlasovat:
Návrh usnesení:
č. usnesení: 11/21/VSV/107
Výbor sociálních věcí Zastupitelstva
Zastupitelstvu Libereckého kraje
s ch v á l i t

Libereckého

kraje po projednání

doporučuje

změnu zřizovací listiny zařízení Dětské centrum Liberec příspěvková organizace, se sídlem
Pekárkova 572/5, Liberec XV-Starý Harcov, 460 15 Liberec,
a to z důvodu doplnění nové služby do činnosti organizace

Hlasování:
PŘÍTOM NO: 13

PRO: 13

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

VÝSLEDEK: přijato

12. Materiály do Zastupitelstva LK – písemné informace:
Pan Tulpa představil písemné informace do zastupitelstva, doplnil poté i pan Tichý.
a. Rozpočtové opatření č. 401/21 - úprava kapitoly 917 05 – Transfery, odbor
sociálních věcí, zapojení dotace na úhradu nezbytných výdajů spojených s epidemií
COVID_19
b. Rozpočtové opatření č. 426/21 – úprava kapitoly 923 05 – Spolufinancování EU,
zapojení splátky neinvestiční dotace projektu
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c. Rozpočtové opatření č. 437/21 – úpravy v kapitole 917 05 – Transfery odbor
sociálních věcí – individuální dotace z rozpočtu Libereckého kraje

Diskuse: neproběhla
Předsedkyně dala o předložených materiálech hlasovat:
Návrh usnesení:
č. usnesení: 11/21/VSV/108
Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání bere na vědomí
předložené písemné informace do Zastupitelstva LK:
a. Rozpočtové opatření č. 401/21 - úprava kapitoly 917 05 – Transfery, odbor
sociálních věcí, zapojení dotace na úhradu nezbytných výdajů spojených s epidemií
COVID_19
b. Rozpočtové opatření č. 426/21 – úprava kapitoly 923 05 – Spolufinancování EU,
zapojení splátky neinvestiční dotace projektu
c. Rozpočtové opatření č. 437/21 – úpravy v kapitole 917 05 – Transfery odbor
sociálních věcí – individuální dotace z rozpočtu Libereckého kraje
Hlasování:
PŘÍTOM NO: 13

PRO: 13

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

VÝSLEDEK: přijato

13. Různé








Sociální podnikání – pan Tulpa informoval členy výboru o vznik u
zastřešující organizace k tématu sociálního podnikání. Informoval, že kraj
hledá cestu, jak v této věci dále spolupracovat.
Financování 2022 – pan Tulpa informoval členy výboru o nejasnostech
ohledně vývoje financování v prostředí rozpočtového provizoria. V tuto
chvíli nejsou podrobnější informace, OSV bude průběžně VSV informovat.
Reforma péče o duševní zdraví – paní Weissová informovala členy výboru
o aktivitách Krajské koordinační skupiny. Informovala o snaze zformulo va t
možný projektový záměr pro možný systémový projekt kraje. V rámci KKS
bude dále probíhat diskuse. Informaci doplnil pan Tůma – zjišťování
potřebných podkladů pro diskuzi KKS.
Paní Weissová zopakovala apel členům výboru, že pokud má kdokoliv
nápad na nové téma či oblast, které by mohlo být na VSV diskutováno, ať
neváhají téma přinést.

Příští jednání bude v úterý dne 18. 1. 2022 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.
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Předsedkyně poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání.

Zapsala:
Mgr. Jiří Tůma, v.r.
vedoucí oddělení rozvoje a financování
Ověřovatel zápisu:
Jana Hajná
členka Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje
Předsedající:
Daniela Weissová, v. r.
Předsedkyně Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje
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