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Název návrhu:

Žádost o dotaci - "LIBERTY PEOPLE"

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

neschvaluje poskytnutí dotace ve výši 300.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem "LIBERTY PEOPLE", IČ 01571877, se 
sídlem Levín 81, Pošta Úštěk, PSČ 411 45, na dlouhodobý partnerský projekt pomoci osobám ve 
výkonu trestu, před propuštěním a po propuštění z výkonu trestu v roce 2016.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Rada města Přerova

na své 41. schůzi konané dne 7. 4. 2016 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit 
poskytnutí dotace ve výši 300.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 
statutárním městem Přerov a subjektem „LIBERTY PEOPLE“, na dlouhodobý partnerský projekt 
pomoci osobám ve výkonu trestu, před propuštěním a po propuštění z výkonu trestu v roce 2016.

Výbor pro sociální a zdravotnické záležitosti a pro sociální začleňování

usnesením č. VSOC/12/11/2016 z 12. jednání konaného dne 6. 4. 2016 podal návrh Zastupitelstvu 
města Přerova neschválit poskytnutí předmětné dotace.

Odbor sociálních věcí a školství

Písemnou žádostí ze dne 17. 2. 2016 bylo statutární město Přerov požádáno subjektem "LIBERTY 
PEOPLE" (dále jen "LP") o poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 300.000 Kč na činnost spolku, 
respektive na dlouhodobý partnerský projekt pomoci osobám ve výkonu trestu, před propuštěním a po 
propuštění z výkonu trestu, jak bylo dále v textu žádosti upřesněno.
Jako příloha k této žádosti bylo doloženo portfolio projektu včetně statistických údajů spolku, stanovy 
spolku a výpis z rejstříku spolků. Předseda spolku pan Jiří Rak byl opakovaně vyzýván k doložení 



dalších podkladů potřebných k celkovému posouzení žádosti - předpokládaný rozpočet projektu, kopie 
platného dokladu o zřízení běžného účtu, čestné prohlášení a zproštění mlčenlivosti. Také byl dotázán, 
zda jsou do projektu spolku zařazeni občané města Přerova, popř. v jakém počtu. Do dne 30. 3. 2016 
spolek potřebné podklady nedoložil. Z důvodu nevyplněných formulářů čestné prohlášení a zproštění 
mlčenlivosti nebylo možné ověřit, zda spolek LP nemá vůči městu a právnickým osobám založeným a 
zřízeným statutárním městem Přerov závazky po lhůtě splatnosti.
S ohledem na výše uvedené s přihlédnutím ke skutečnosti, že na daný účel bylo možné ze strany 
spolku LP podat v řádném termínu žádost o dotaci z Dotačního programu na podporu oblasti sociální a 
zdravotní pro rok 2016, čehož spolek nevyužil, Odbor sociálních věcí a školství nedoporučuje 
poskytnutí dotace subjektu LP.

Odbor ekonomiky

doporučuje schválit výše uvedený návrh na usnesení.

Důvodová zpráva:

Spolek "LIBERTY PEOPLE" byl registrován u Ministerstva vnitra v roce 2013 s cílem působit v 
oblasti prevence kriminality a integrace lidí s kriminální minulostí zpět do společnosti. Svou činnost 
zaměřuje na odsouzené, podmínečně propuštěné, ale i na obviněné ve výkonu vazby a zebezpečovací 
detence, jimž poskytuje mimo jiné právní poradenství, pomáhá s řešením dluhové problematiky i 
exekucemi. Prioritou spolku do budoucna je zaměstnávání osob již ve výkonu trestu a po výkonu 
trestu odnětí svobody, jelikož pouze dohled nad těmito osobami, jistota zaměstnání a s ním spojeného 
stálého příjmu jsou dle spolku účinné prostředky směřující ke snížení recidivy.
Vizi snižování recidivy trestné činnosti a sociální integrace osob s trestní minulostí má dále rozvíjet 
dlouhodobý partnerský projekt pomoci osobám ve výkonu trestu, před propuštěním a po propuštění z 
výkonu trestu. Cílem projektu je:
1. Zaměstnávání osob ve výkonu trestu - spolek bude spolupracovat s Vězeňskou službou ČR a 
zprostředkovávat zaměstnání vězňům vně věznic. Plánuje také nabídku rekonstrukcí areálů a hal pro 
zaměstnávání vězňů uvnitř věznic. Tuto činnost má zajišťovat nestátní nezisková organizace s právní 
formou ústav, jehož existence ani činnost není dále v projektu specifikována.
2. Služba provázení osob těsně po propuštění z výkonu trestu - ve spolupráci se sociálním 
kurátorem budou vytipovaní vězni osloveni cca 6 měsíců před propuštěním z důvodu zjištění jejich 
zájmu o resocializaci. Této osobě by mělo být po propuštění nabídnuto ubytování, ošacení, stravování 
a pomoc při získání příjmu. Na dodržování pravidel a povinností propuštěného bude dohlížet mentor, 
který ho současně bude provázet individuálně vytvořeným resocializačním programem. Sociální 
kurátor Odboru sociálních věcí a školství Magistrátu města Přerova nebyl dosud spolkem LP 
vyzván ke spolupráci.
3. Zaměstnávání osob s trestní minulostí - spolek má v plánu vytvářet pracovní místa pro tyto osoby 
v agentuře práce a formou agenturního zaměstnávání je nabízet firmám na potřebná pracoviště.
Partnerem spolku LP je Okresní hospodářská komora Olomouc, díky které navazuje první kontakty s 
podniky projevujícími zájem o zaměstnávání vězňů i propuštěných. S nabídkou aktivit byli také 
osloveni ředitelé vybraných věznic a Generální ředitelství vězeňské služby.
Spolek LP usiluje o to stát se partnerem veřejné správě při vytváření nových koncepcí, strategií a 
legislativy v oblasti zaměstnávání a práce s osobami s trestní minulostí.


