
 
 

ZÁPIS č. 9 

ze zasedání pracovní skupiny  

sociální začleňování a zaměstnanost 

Regionální stálé konference Libereckého kraje 

ze dne 8. 12. 2020 

 

 

 
Projekt „Regionální stálá konference Libereckého kraje III “ č. CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000199 

je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu technická pomoc. 

 

 

 

 

 
 

Liberecký kra j  

U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 519 • fax: + 420 485 226 329  
e-mail: vaclav.strouhal@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508 

Přítomni na jednání: 

- viz prezenční listina, která je přílohou tohoto zápisu 

 

Omluveni:   

 

Hosté:  zástupci prezentujících uvedených v jednotlivých bodech program 

 

Průběh jednání  

 

Bod č.    1:  Zahájení 
 

Z důvodu vládních opatření k zamezení šíření COVID- 19 zasedání pracovní skupiny 

proběhlo distanční formou. Jednání zahájila předsedkyně PS RSK LK sociální 

začleňování a zaměstnanost v 10.00 hod. V úvodu přivítala všechny členy pracovní 

skupiny a zároveň hosty, kteří si připravili pro jednání své prezentace. Po kontrole 

počtu přihlášených členů konstatovala, že pracovní skupina je usnášení schopná a 

dala hlasovat o návrhu programu jednání.  

Před projednáváním jednotlivých bodů programu předsedkyně PS představila paní 

Ivanu Hrubou, která byla Agenturou pro sociální začleňování přidělena Libereckému 

kraji do pozice koordinátorky / kontaktní osoby pro realizaci projektu „Agentura pro 

sociální začleňování jako inovační aktér politiky sociálního začleňování“ a 

představila harmonogram zasedání pracovní PS – viz příloha č. 1. 

 

 Schválení programu jednání: 

 

1. Zahájení, schválení programu a ověřovatele zápisu 

2. Organizační záležitosti (jednací řád, členové, volba místopředsedy PS, atd.)  

3. Přestavení výstupu z dotazníkového šetření bydlení na úrovni Libereckého 

kraje - (realizátor šetření) 



 
Projekt „Regionální stálá konference Libereckého kraje III“ č. CZ.08.1.125/0.0/0.0/15-003/0000199, OPTP 2014-2020“ 

je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu technická pomoc. 
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4. Představení podkladů k analytické části Strategie sociálního začleňování LK  

(ASZ, projekt sociální inovace) 

5. Rozdíly v příjmech obyvatel v obcích Libereckého kraje                                        

(dr. A. Kocourek, dr. J. Šimanová, dr. J. Šmída – TUL, Ekonomická fakulta) 

6. Systém AGIS a mapování obcí (P. Macoun – Sdružení místní samospráv 

ČR) 

7. Diskuse a závěr  

 

Hlasování: 

 

PRO:     20 PROTI:     0 ZDRŽEL SE:   0 VÝSLEDEK:         přijato 

 

Volba ověřovatele zápisu: 

Ověřovatel zápisu č. 3/2020 byl navržen Bc. Vladimír Medek. 

 

Hlasování: 

 

PRO:     20 PROTI:     0 ZDRŽEL SE:   0 VÝSLEDEK:         přijato 

 

Následně v krátkosti shrnula aktivity pracovní skupiny, které proběhly v uplynulém 

období. Další informace lze nalézt na: https://www.rsk-lk.cz/pracovni-skupiny-

rsk/pracovni-skupina-socialni-zaclenovani/390-pracovni-skupina-soc-zaclenovani  

 

Bod. č.   2 :  Organizační záležitosti (jednací řád, členové, volba místopředsedy  

Tento bod byl rozdělen do tří částí: 

1. Aktualizace jednacího řádu 

2. Změna členů pracovní skupiny 

3. Volba místopředsedy pracovní skupiny 

1.1 Vzhledem k tomu, že v jednacím řádu pracovní skupiny nebyla zahrnuta možnost 

zasedání distanční formou a schvalování přijatých usnesení formou per rollam, 

bylo zapotřebí aktualizovat stávající jednací řád přijatý dne 23. 4. 2018. Návrh 

tohoto dokumentu byl všem členům zaslán elektronicky před zahájením zasedání 

PS – viz příloha č. 2. 

Předsedkyně PS vyzvala členy k předložení námitek. Členové žádnou námitku či 

pozměňovací návrh nepředložili, proto došlo k hlasování o přijetí 

aktualizovaného jednacího řádu PS. 

Hlasování: 

 

PRO:     20 PROTI:     0 ZDRŽEL SE:   0 VÝSLEDEK:         přijato 

 

https://www.rsk-lk.cz/pracovni-skupiny-rsk/pracovni-skupina-socialni-zaclenovani/390-pracovni-skupina-soc-zaclenovani
https://www.rsk-lk.cz/pracovni-skupiny-rsk/pracovni-skupina-socialni-zaclenovani/390-pracovni-skupina-soc-zaclenovani


 
Projekt „Regionální stálá konference Libereckého kraje III“ č. CZ.08.1.125/0.0/0.0/15-003/0000199, OPTP 2014-2020“ 

je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu technická pomoc. 

 
 Liberecký kra j  

U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 519 • fax: + 420 485 226 329  
e-mail: vaclav.strouhal@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508 

1.2 V meziobdobí jednání PS byly zaslány dva návrhy na změnu členů PS.  

 

- Na základě usnesení Rady SOLK z 25. 2. 2020 byl za bývalou paní starostku 

Města Harrachov Evu Zbrojovou do Pracovní skupiny Regionální stálé 

konference Libereckého kraje - sociální začleňování a zaměstnanost 

delegován za SOLK Ing. Jaroslav Čech, nový starosta města Harrachov.  

- Z důvodu pracovní vytíženosti Mgr. Dana Ramzera (starosta Města Frýdlant 

a nový náměstek hejtmana Libereckého kraje, řízení resortu školství, 

mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti) byla nominována za členku 

PS paní Lucie Winklerová.  

Členové žádnou námitku či pozměňovací návrh nepředložili, proto došlo k hlasování 

o přijetí nových členů PS.  

Hlasování: 

 

PRO:     20 PROTI:     0 ZDRŽEL SE:   0 VÝSLEDEK:         přijato 

1.3 Vzhledem k tomu, že paní Zbrojová byla místopředsedkyní PS, je nutné zvolit 

nového místopředsedu PS. Na tuto pozici byl nominován pan Lukáš Průcha, 

zástupce poskytovatele sociálních služeb „Člověk v tísni o.p.s.“. Jmenovaný 

s nominací souhlasí. 

Členové žádnou námitku či pozměňovací návrh nepředložili, proto došlo k volbě 

místopředsedy PS.  

Hlasování: 

 

PRO:     20 PROTI:     0 ZDRŽEL SE:   0 VÝSLEDEK:         přijato 

 

Bod. č.   3 : Představení výstupu z dotazníkového šetření bydlení na úrovni 

Libereckého kraj – L. Průcha / realizátor šetření 

 

L. Průcha, který byl Libereckým krajem pověřen k realizaci a koordinaci celého 

procesu dotazníkového šetření, ve své prezentaci představil výsledky šetření – viz 

příloha č. 3. Aby nedocházelo k stigmatizaci jednotlivých obcí, které se do 

dotazníkového šetření zapojilo, bylo rozhodnuto, že bude zpracován komunikační 

plán. Ten bude určovat, kdo bude mít přístup k datům, jakým způsobem s nimi bude 

nakládáno a další bližší pravidla pro manipulaci s výsledky tohoto šetření 

 



 
Projekt „Regionální stálá konference Libereckého kraje III“ č. CZ.08.1.125/0.0/0.0/15-003/0000199, OPTP 2014-2020“ 

je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu technická pomoc. 

 
 Liberecký kra j  

U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 519 • fax: + 420 485 226 329  
e-mail: vaclav.strouhal@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508 

Bod. č.   4 : Představení podkladů k analytické části Strategie sociálního 

začleňování LK – Agentura pro sociální začleňování / realizátor projektu 

sociální inovace  

 

Členům pracovní skupiny byly v krátké prezentaci představeny prvotní podklady 

k analytické části Strategie sociálního začleňování Libereckého kraje – viz příloha 4. 

 

Bod. č.   5 : Rozdíly v příjmech obyvatel v obcích Libereckého kraje                                 

(dr. A. Kocourek, dr. J. Šimanová, dr. J. Šmída  / zástupci Technické univerzity 

Liberec, Ekonomická fakulta)  

 

Zástupci TUL členům pracovní skupiny v krátké prezentaci představili rozdíly 

v příjmech obyvatel v obcích Libereckého kraje – viz příloha č. 5. 

 

Bod. č.   6 : Systém AGIS a mapování infrastruktury obcí (P. Macoun / Sdružení 

místních samospráv ČR)  

 

P. Macoun, zástupce SMS ČR TUL členům pracovní skupiny v krátké prezentaci 

představil systém AGIS a mapování obcí – viz příloha č. 6. 

 

Bod. č.   7:   Diskuse a závěr 

 

7. prosince 2020 předsedkyně PS,  R. Matoušek a další zástupci Agentury pro sociální 

začleňování představily své aktivity a připravovaný projekt Mgr. P. Tulpovi, 

náměstku hejtmana, řízení resortu sociálních věcí. 

 

Zapsal:  

Václav Strouhal, tajemník PS RSK LK sociální začleňování a zaměstnanosti  

………………………………….. 

                                                                                                       Podpis 

Ověřovatelka zápisu:  

Bc. Vladimír Medek, náhradník člena PS RSK LK sociální začleňování a 

zaměstnanosti 

………………………………….. 

                                                                                                       Podpis 

Zuzana Palečková, předsedkyně PS RSK LK sociální začleňování a zaměstnanosti 

 

…………………………………. 

                                                                                                       Podpis 


