STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

INFORMACE
pro 7. zasedání zastupitelstva města 05.09.2019

Informace o činnosti Výboru pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec za I.
pololetí roku 2019

Zpracoval:

Háková Pavlína - pověřena zastupováním výkonu funkce vedoucí oddělení
humanitního, tajemnice výboru pro sociální věci a bezpečnost

Projednáno: s Robertem Pradem, předsedou výboru
Předkládá:

Prade Robert - zastupitel, předseda výboru pro sociální věci a bezpečnost

Důvodová zpráva
V souladu se zněním bodu č. 28 statutu Výboru pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města
Liberec (dále jen "VSVB") předkládáme informaci o činnosti VSVB za I. pololetí roku 2019 (příloha č.
1). Výbor byl zřízený usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 258/2018 a je třináctičlenný.

Přílohy:
1. Informace o činnosti VSVB za I. pololetí roku 2019

Informace o činnosti Výboru pro sociální věci a bezpečnost
Zastupitelstva města Liberec za I. pololetí roku 2019

1. zasedání výboru se konalo 15. 1. 2019
Program:
1.
2.
3.
4.

Zahájení a schválení programu
Vzájemné představení a stručné seznámení se statutem výboru
Předání jmenování do funkcí členů výboru
Předání/převzetí formulářů pro potřeby mzdové účtárny (osobní dotazník, souhlas se
zpracováním osobních údajů, potvrzení ke zdravotnímu pojištění)
5. Poskytnutí kontaktních údajů
6. Časový plán činnosti výboru na I. pololetí roku 2019
7. Informace o vyhlášení programů dílčího Fondu zdraví a prevence Dotačního fondu SML
na rok 2019
8. Informace ZM – zpráva z kontroly činností v privatizovaných, vypůjčených a
pronajatých nemovitostech za účelem poskytování sociálních služeb v roce 2018
9. Různé
10. Závěr
Usnesení: viz zveřejněný zápis na webu města
https://www.liberec.cz/files/zastupitelstvo/vybory-2018-2022/pro-socialni-vecibezpecnost/vsvb-zapis-15012019.pdf
Docházka: všichni členové byli přítomni, VSVB byl usnášeníschopný

2. zasedání výboru se konalo 12. 2. 2019
Program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Schválení zápisu z 1. zasedání
3. Materiál do ZM – vyhlášení dotačního titulu na financování sociálních služeb v roce
2019
4. Různé
5. Závěr
Usnesení: viz zveřejněný zápis na webu města
https://www.liberec.cz/files/zastupitelstvo/vybory-2018-2022/pro-socialni-vecibezpecnost/vsvb-zapis-12022019.pdf
Docházka: všichni členové byli přítomni, VSVB byl usnášeníschopný

3. zasedání výboru se konalo 12. 3. 2019
Program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Schválení zápisu z 2. zasedání
3. Fond zdraví a prevence – informace o počtu podaných žádostí, vysvětlení způsobu
hodnocení žádostí, stanovení termínu pro zpracování hodnocení, nahlášení střetu
zájmů
4. Materiál ZM – poskytnutí individuální dotace neziskové organizaci Centrum LIRA
5. Materiál ZM – poskytnutí individuální dotace Potravinové bance Libereckého kraje
6. Různé
7. Závěr
Usnesení: viz zveřejněný zápis na webu města
https://www.liberec.cz/files/zastupitelstvo/vybory-2018-2022/pro-socialni-vecibezpecnost/vsvb-zapis-12032019.pdf
Docházka: nepřítomen byl 1 člen, VSVB byl usnášeníschopný

4. zasedání výboru se konalo 16. 4. 2019
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení a schválení programu
Schválení zápisu z 3. zasedání
Návrh na rozšíření služby Taxík Maxík – Bc. Dufek, ředitel KS KONTAKT
Aktuální informace k projektu Liebiegův palác – Centrum aktivního života – Bc. Dufek
Materiál ZM - Poskytnutí dotace Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Liberec
Materiál ZM - Poskytnutí dotace obecně prospěšné společnosti Hospic sv. Zdislavy
Materiál ZM - Poskytnutí dotace o. p. s. Centrum pro zdravotně postižené Libereckého
kraje
8. Materiál ZM - Poskytnutí dotace pro neziskovou organizaci Most k naději, z. s., na
protidrogové služby na rok 2019
9. Materiál ZM - Poskytnutí dotace na protidrogové služby a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace pro organizaci ADVAITA, z. ú.
10. Různé
11. Závěr
Usnesení: viz zveřejněný zápis na webu města
https://www.liberec.cz/files/zastupitelstvo/vybory-2018-2022/pro-socialni-vecibezpecnost/vsvb-zapis-16042019.pdf
Docházka: nepřítomni byli 2 členové, VSVB byl usnášeníschopný

5. zasedání výboru se konalo 14. 5. 2019
Program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Schválení zápisu ze 4. zasedání
3. Materiál ZM - Návrh výboru pro sociální věci a bezpečnost na přidělení dotací z dílčího
Fondu zdraví a prevence Dotačního fondu SML pro rok 2019
4. Aktuální informace k problematice vymáhání dluhů „černých pasažérů“ u DPMLJ
5. Strategie personálního rozvoje Městské policie Liberec v letech 2020 – 2021
6. Různé
7. Závěr
Usnesení: viz zveřejněný zápis na webu města
https://www.liberec.cz/files/zastupitelstvo/vybory-2018-2022/pro-socialni-vecibezpecnost/vsvb-zapis-14052019.pdf
Docházka: nepřítomni byli 2 členové, VSVB byl usnášeníschopný

6. zasedání výboru se konalo 18. 6. 2019
Program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Schválení zápisu z 5. zasedání
3. Aktuální informace k problematice vymáhání dluhů „černých pasažérů“ u DPMLJ – Ing.
Červenka – ekonomický ředitel DPMLJ
4. Materiál ZM – Dotace z rozpočtu SML pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2019
5. Představení činnosti Agentury pro sociální začleňování – Mgr. Chochola
6. Časový plán činnosti výboru na II. pololetí roku 2019
7. Různé
 vznik pracovní skupiny prevence kriminality
8. Závěr
Usnesení: viz zveřejněný zápis na webu města
https://www.liberec.cz/files/zastupitelstvo/vybory-2018-2022/pro-socialni-vecibezpecnost/vsvb-zapis-18062019.pdf
Docházka: nepřítomen byl 1 člen, VSVB byl usnášeníschopný

