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.
9. schůze rady města dne: 21.04.2020
Bod pořadu jednání: 42
Souhlas se zajištěním mimořádných služeb pro občany 65+ a se zdravotním hendikepem v době
nouzového stavu
Stručný obsah: Příspěvková organizace SML Komunitní středisko Kontakt zajišťuje v době
nouzového stavu, vyhlášeného dne 12. března 2020 Vládou ČR, pro občany statutárního města
Liberec ve věku nad 65 let a se zdravotním hendikepem nákupy a dovoz zboží nezbytného pro
uspokojování základních životních potřeb a dodržování hygienických standardů (potraviny,
hygienické prostředky, ochranné prostředky aj.). Kontakt nicméně nemá tyto činnosti zahrnuty
ve své zřizovací listině. Souhlas rady města tyto činnosti nad rámec ZL provádět by měl
překlenout období nouzového stavu.

Náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch
Důvod předložení:
Zpracoval:

Langr Ivan, PhDr., Mgr. - náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a
cestovní ruch

Projednáno s:

Mgr. Pavel Kalous, vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Bc. Michael Dufek, ředitel KSK Liberec, p.o.

Předkládá:

Langr Ivan, PhDr., Mgr. - náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a
cestovní ruch

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
souhlasí
1. aby Komunitní středisko Kontakt, p.o. nad rámec zřizovací listiny realizovalo nákupy a
dovoz zboží nezbytného pro uspokojování základních životních potřeb a dodržování
hygienických standardů pro cílovou skupinu seniorů nad 65 let a občanů se zdravotním
hendikepem po dobu platnosti nouzového stavu na území ČR.
2. aby Komunitní středisko Kontakt, p.o. k zajištění těchto služeb používal prostředků
z neinvestičního příspěvku města na rok 2020.
ukládá
informovat o přijatém usnesení Komunitní středisko Kontakt, p.o.

P: Kalous Pavel, Mgr. - vedoucí odboru školství a sociálních věcí
T: 22.04.2020
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Důvodová zpráva
Komunitní středisko Kontakt, p.o bylo v době nouzového stavu pověřeno krizovými štáby Libereckého
kraje i statutárního města Liberec činností koordinátora a distributora dezinfekčních a ochranných
prostředků pro fyzické i právnické osoby s trvalým pobytem/ sídlem na území města, resp. v oblasti
ORP (občané, firmy s přímým kontaktem, sociální služby). Souběžně s tímto pověřením Kontakt
zajišťuje i donáškovou službu základních potravin a hygienických prostředků libereckým seniorům a
občanům s hendikepem, a to prostřednictvím služby Taxík Maxík a skupiny dobrovolníků, čímž
doplňuje např. pečovatelskou službu, která stejné či podobné činnosti vykonává v rámci zakázek pro své
smluvní klienty. Rezignace na zajišťování těchto služeb by vedla jak k materiální deprivaci výše
zmíněné cílové skupiny, tak ke zbytečnému zvýšení rizik a vzniku možného ohrožení koronavirem (CS
by nákupy realizovala sama).

Přílohy: materiál neobsahuje žádné přílohy.

3/3

