Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje

ZÁPIS č.01/22
zasedání Výboru sociálních věcí
Zastupitelstva Libereckého kraje,
ze dne 18. ledna 2022
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

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
Mgr. Aleš Lebeda, DBA, krajský protidrogový koordinátor
Bc. Jan Gabriel, MBA

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

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

6. Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 27:
ZR-RO č. 4/22 – úpravy v kapitole 917 05 – Transfery, odboru sociálních věcí,
financování protidrogových služeb z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2022.
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

7. Různé
8. Závěr
Průběh jednání:
1. Zahájení zasedání
Zasedání výboru sociálních věcí zahájila předsedkyně výboru Daniela Weissová. Přivítala
všechny přítomné členy výboru a hosty.
Konstatovala, že výbor je usnášeníschopný (přítomno 13 členů).
2. Volba ověřovatele
Dle jednacího řádu je nutné zvolit ověřovatele zápisu. Ověřovatelem zápisu byla navržena
Lenka Malá, která s návrhem souhlasila.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 01/22/VSV/109
Výborem sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje je paní Lenka Malá zvolena
ověřovatelkou zápisu 1. zasedání v roce 2022.
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 13

PRO: 12

ZDRŽEL SE: 1

PROTI: 0

VÝSLEDEK: přijato

3. Schválení zápisu
Předsedkyně vyzvala členy VSV k diskusi či vyjádření k zápisu č. 11/21. Paní Jana Hajná,
ověřovatelka minulého zápisu konstatovala, že zápis je v pořádku.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 01/22/VSV/110
Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje souhlasí se zněním zápisu č. 11/21.
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 13

PRO: 13

ZDRŽEL SE: 0

PROTI: 0

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

5. Schválení programu jednání
Paní Weissová dala hlasovat o programu prvního jednání v roce 2022.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 01/22/VSV/111
Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje souhlasí s programem prvního jednání
v roce 2022.
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 13

PRO: 13

ZDRŽEL SE: 0

PROTI: 0

VÝSLEDEK: přijato

6. Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 27:
Předsedkyně vyzvala pana Tulpu aby představil materiál ZR-RO č. 4/22 – úpravy v
kapitole 917 05 – Transfery, odboru sociálních věcí, financování protidrogových
služeb z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2022.
Důvodová zpráva:
Předkládáme k projednání změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 4/22, kterým se upravují
specifické ukazatele v kapitole 91705 - Transfery, odbor sociálních věcí v celkové výši
5.000.000 Kč. Tyto finanční prostředky jsou určeny na poskytnutí účelové neinvestiční dotace
nestátním neziskovým organizacím (dále NNO) působícím v rámci protidrogové politiky kraje.
Podporu programů a služeb protidrogové politiky doporučuje krajům zákon č. 65/2017 Sb.,
o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Protidrogové služby jsou
financovány vícezdrojově ze státního rozpočtu v rámci programu protidrogové politiky Rady
vlády pro koordinaci protidrogové politiky (dále RVKPP), dále ze zdrojů Ministerstva práce
a sociálních věcí určené na podporu sociálních služeb. Zbývající část nákladů si NNO musí
zajistit z jiných zdrojů, kterými jsou rozpočty obcí, příspěvky nadací, poplatky klientů. Podpora
z rozpočtu kraje v rámci protidrogové politiky kraje je nedílnou součástí nastaveného systému
financování těchto služeb.
Od roku 2015 financování sociálních služeb probíhá v režimu vyrovnávací platby. Úprava
vychází z přímo použitelných předpisů Evropské unie, zejména Rozhodnutí Komise
(2012/21/EU) o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu
ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným
poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu. Podpora sociálních služeb – žadatelů o
dotaci z rozpočtu kraje v rámci protidrogové politiky Libereckého kraje byla zohledněna při
stanovení výše vyrovnávací platby těmto službám pro rok 2022.
Potřebnost protidrogových služeb je deklarována ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních
služeb Libereckého kraje na období 2021-2023, v Plánu protidrogové politiky Libereckého
kraje na období 2019-2022. Prioritou protidrogové politiky Libereckého kraje je podpora
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a udržení stávající sítě služeb pro uživatele drog a hazardní hráče. Výše finančních prostředků
alokovaných v rozpočtu kraje na realizaci protidrogové politiky umožňuje společně
s finančními prostředky z ostatních, výše uvedených zdrojů udržení sítě protidrogových služeb
v roce 2022 v dosud zajištěném rozsahu a dostupnosti. Rozhodně neumožňuje rozvoj těchto
služeb, který by korespondoval s aktuální situací v oblasti látkových i nelátkových závislostí a
hazardního hraní, která má dlouhodobě nepříznivý trend.
Individuální žádost o poskytnutí dotace na rok 2022 z rozpočtu kraje prostřednictvím odboru
sociálních věcí předložily následující NNO:
a) ADVAITA, z. ú., se sídlem Rumunská 14/9, 460 01 Liberec, IČ 65635591,
b) Most k naději, z. s., se sídlem P. Jilemnického 1929, 434 01 Most, IČ 63125137,
c) Laxus z. ú., se sídlem B. Smetany 55, 288 02 Nymburk, IČ 62695487 a
d) Maják o. p. s., se sídlem Konopná 776/8, 460 14, Liberec 14, IČ 62695487.
V souhrnu tito čtyři žadatelé podali žádosti o dotaci na deset jimi poskytovaných
protidrogových služeb a programů ve výši 6.545.000 Kč, což představuje 14,06% podíl
z celkových plánovaných nákladů těchto služeb.
V souvislosti s aktivitou v navrhovaném Plánu protidrogové politiky Libereckého kraje
na období 2019–2022 „4.1.6 Jednou ročně stanovit síť adiktologických a souvisejících služeb
v LK“ protidrogová komise stanovila síť adiktologických a souvisejících služeb v LK na rok
2022, které mohou žádat o dotační prostředky na protidrogovou politiku. Stanovila, že o nových
organizacích či službách neví a že žádosti mohou podávat ty organizace, které podávaly žádost
v loňském roce. Jiné organizace žádost o dotaci nepodaly.
Předmětem předkládaného návrhu je aktuální rozdělení částky 5.000.000 Kč mezi žadatele
o individuální dotaci na zajištění protidrogové politiky v roce 2022. Návrh na rozdělení
finančních prostředků vypracovala Odborná skupina pro financování a plánování sociálních
služeb KÚLK a byl předložen ke schválení Protidrogové komisi Rady LK. Ta dne 9. 11. 2021
usneseními č. 5/21/PK/11, č. 5/21/PK/12, č. 5/21/PK/13 a č. 5/21/PK/14 tento návrh přijala.
Všechny sociální služby jsou držiteli platného certifikátu odborné způsobilosti RVKPP, jsou
registrovány v Registru sociálních služeb MPSV a jsou zařazeny do základní sítě sociálních
služeb Libereckého kraje na rok 2022, v případě služeb s celostátní působností rovněž v síti
sociálních služeb MPSV (rezidenční služba terapeutická komunita, následná péče doléčovací
program). Programy protidrogové prevence obecně prospěšné společnosti Maják jsou
akreditovány MŠMT. Programy protidrogové prevence zapsaného ústavu ADVAITA jsou
certifikovány RVKPP.
Financování protidrogových služeb z rozpočtu LK v rámci protidrogové politiky kraje
na rok 2022 (v Kč)
2022
Součet za
Žadatel
Název služby/programu
návrh
poskytovatele
Terapeutická komunita
1 000 000
ADVAITA
Program ambulantního
750 000
poradenství
ADVAITA, z. ú.
2 500 000
Doléčovací program
580 000
Preventivní protidrogové
170 000
programy
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Maják o. p. s.
Laxus z. ú.

Most k naději, z. s.

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

Celkem

200 000

200 000

330 000

330 000

20 000
550 000
750 000

1 970 000

650 000
5 000 000

5 000 000

Za uvedenou finanční podporu pro oblast prevence se vynaloží stejná, ne-li větší efektivita
v rámci zajištění minimálního rozsahu programů všeobecné protidrogové primární prevence
v Libereckém kraji. Programy zapsaného ústavu ADVAITA a programy obecně prospěšné
společnosti Maják pokrývají značnou část kraje a vzájemně se doplňují.
Protidrogové služby s programy protidrogové prevence neslouží jen samotným uživatelům
návykových látek a patologickým hráčům. Slouží celé společnosti – svými programy zamezují
šíření závislostí, léčí uživatele návykových látek, informují o rizicích závislostí, předchází
šíření nemocí a chorob, sbírají a skladují nebezpečný odpad a snaží se podporovat ty členy
rodin, kteří se setkali se závislostí u blízkého člověka.
S jednotlivými poskytovateli služeb budou následně uzavřeny smlouvy o poskytnutí účelové
dotace z rozpočtu Libereckého kraje. Návrhy smluv jsou přílohou tohoto materiálu.
K podpisu smluv za Liberecký kraj je na základě plné moci PM/1/2021 zmocněn Mgr. Petr
Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí.
Diskuse:
• Robert Prade nahlásil střet zájmů (ADVAITA)
• Proběhla diskuse k problematice závislosti u dětí – narůstá počet závislých a získávání
informací není snadné
• Paní Weissová vnímá jako vhodné pozvat odborníky na drogy – jak z řad policie, tak
služeb
Předsedkyně dala o bodu hlasovat
Návrh usnesení:
č. usnesení: 01/22/VSV/112
Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání doporučuje
Zastupitelstvu Libereckého kraje
s ch v á l i t
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změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 4/22, kterým se upravují specifické ukazatele v
kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, v celkové výši 5.000.000 Kč bez
dopadu na celkový objem kapitoly, a to takto:
a) snížení nespecifikovaných rezerv v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, č.a.
0570001 0000 „Protidrogová politika“ ve výši 5.000.000 Kč,
b) navýšení specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, č.a.
0580001 0000 „ADVAITA, z. ú. – protidrogové programy“ – financování protidrogových služeb
na rok 2022 – neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem ve výši
2.330.000 Kč,
c) navýšení specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, č.a.
0580051 0000 „ADVAITA, z. ú. – programy primární prevence Advaita“ – financování
protidrogových služeb na rok 2022 – neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně
prospěšným společnostem ve výši 170.000 Kč,
d) navýšení specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, č.a.
0580002 0000 „Most k naději, z. s. – protidrogové programy“ – financování protidrogových
služeb na rok 2022 - neinvestiční transfery spolkům ve výši 1.950.000 Kč,
e) navýšení specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, č.a.
0580050 0000 „Most k naději, z. s. – protidrogové programy v penitenciárních zařízeních“ –
financování protidrogových služeb na rok 2022 - neinvestiční transfery spolkům ve výši
20.000 Kč,
f) navýšení specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, č.a.
0580003 0000 „Laxus z. ú. – protidrogové programy“ – financování protidrogových služeb na
rok 2022 - neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem ve
výši 330.000 Kč,
g) navýšení specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, č.a.
0580018 0000 „Maják o. p. s. – protidrogové programy“ – financování protidrogových služeb
na rok 2022 - neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem
ve výši 200.000 Kč
rozhodnout
1) o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Libereckého kraje na
financování protidrogových sociálních služeb pro rok 2022 v režimu služby
obecného hospodářského zájmu:
a) příjemci ADVAITA, z. ú., se sídlem Rumunská 14/6, 460 01 Liberec, IČ
65635591, ve výši 2.330.000 Kč, z toho na:
-Odborné sociální poradenství pod číslem registrace 6552817 ve výši 750.000 Kč,
-Služby následné péče pod číslem registrace 4142726 ve výši 580.000 Kč,
-Terapeutické komunity pod číslem registrace 4853448 ve výši 1.000.000 Kč,
b) příjemci Most k naději, z. s., se sídlem P. Jilemnického 1929/9, 434 01 Most, IČ
63125137, ve výši 1.950.000 Kč, z toho na:
-Kontaktní centra (Liberec, Jablonec nad Nisou) pod číslem registrace 1229581 ve
výši 750.000 Kč,
-Kontaktní centra (Česká Lípa) pod číslem registrace 3801846 ve výši 550.000 Kč,
-Terénní programy pod číslem registrace 8306216 ve výši 650.000 Kč,
c) příjemci Laxus z. ú., se sídlem Sadová 2107, 288 02 Nymburk, IČ 62695487, ve
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výši 330.000 Kč, na:
-Odborné sociální poradenství pod číslem registrace 2073130 ve výši 330.000 Kč
2) o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Libereckého kraje na
financování prevence a snižování rizik v rámci protidrogových programů pro rok
2022:
a) příjemci ADVAITA, z. ú., se sídlem Rumunská 14/6, 460 01 Liberec, IČ
65635591, ve výši 170.000 Kč na služby prevence, rozhodujícím závazným
výstupem projektu je realizace 40 preventivních programů, podíl dotace z celkových
způsobilých výdajů činí 56,67 %,
b) příjemci Maják o. p. s., se sídlem Konopná 776, 460 14 Liberec 14, IČ 25405276,
ve výši 200.000 Kč na služby prevence, rozhodujícím závazným výstupem projektu
je realizace 45 preventivních programů, podíl dotace z celkových způsobilých
výdajů činí 57,97 %,
c) příjemci Most k naději, z. s., se sídlem P. Jilemnického 1929/9, 434 01 Most, IČ
63125137, ve výši 20.000 Kč na služby snižování rizik, rozhodujícím závazným
výstupem projektu je realizace 34 intervencí, podíl dotace z celkových způsobilých
výdajů činí 66,67 %
schválit
a) vzor Smlouvy o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu
z rozpočtu Libereckého kraje, která bude uzavírána mezi Libereckým krajem a výše
uvedenými příjemci zajišťujícími plnění služby obecného hospodářského zájmu,
b) vzor Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, která bude
uzavírána mezi Libereckým krajem a výše uvedenými příjemci poskytujícími služby prevence
a snižování rizik
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 13

PRO: 13

ZDRŽEL SE: 0

PROTI: 0

VÝSLEDEK: přijato

7. Různé
•

•

Pan Tulpa – informoval o vývoji financování sociálních služeb v době
rozpočtového provizoria; paní Šebková doplnila aktuální informace z MPSV
– v únoru na kraje dorazí 1/6 loňské dotace (peníze na leden a únor 2022),
které kraj rozdělí a rozešle co nejrychleji (počítáme že materiály půjdou do
ZK v březnu 2022)
Paní Weisová informuje o iniciativně handicapovaných „pátý stupeň“ a
iniciativě 8 tisíc důvodů pro transformaci pobytových služeb pro děti;
informace doplnila paní Provazníková – odkazy: www.patystupen.cz ;
www.8000duvodu.cz další materiály jsou přílohou zápisu
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Příští jednání bude v úterý dne 15. 2. 2022 od 14:00 hodin v budově Krajského úřadu
Libereckého kraje v jednací místnosti č. 326a. V případě špatné pandemické situace bude
jednání probíhat on-line.
Předsedkyně poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání.

Zapsala:
Ing. Martina Semrádová, v.r.
tajemnice Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje
Ověřovatelka zápisu:
Lenka Malá, v. r.
členka Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje
Předsedající:
Daniela Weissová, v. r.
předsedkyně Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje
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