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Z á p i s 
 

z 3. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 14. 2. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 

 

 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Omluveni: Ing. Daniela Lusková, p. František Kinský 

 

Nepřítomni:   
 

Program jednání: 

 

1. Zahájení, schválení programu, schválení hostů 

2. Seznámení s „Koncepcí Rodinné politiky Královéhradeckého kraje 2012 – 2016“ a 

Realizační plán Koncepce rodinné politiky Královéhradeckého kraje 2012 - 2016 pro rok 

2013 

3. Seznámení s „Koncepcí prevence kriminality v Královéhradeckém kraji pro období 2012 

až 2016“ a Program prevence kriminality v Královéhradeckém kraji v roce 2013 

4. Informace ze sociální oblasti 

5. Různé 

6. Závěr 

 

Jednání v 9.00 hodin zahájil a řídil předseda Výboru sociálního Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje Bc. Otakar Kalenda. Uvítal přítomné, upozornil na materiály, které 

byly všem členům výboru předány před zasedáním. V úvodu předseda Výboru zároveň omluvil 

nepřítomnost radního pro oblast sociální – PaedDr. Josefa Lukáška, z důvodu nemoci.  

 

K bodu 1 

Zahájení, schválení programu, schválení hostů 

 jednomyslně byl schválen program 3. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje  

 

 ověřovatelkou zápisu byla schválena PhDr. Taťána Lankašová, CSc. 

  

 jednomyslně byli schváleni hosté: 

 

 Ing. Mgr. Jiří Vitvar, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 Bc. Tereza Kocurová, odbor sociálních věcí 

 

 Mgr. Jana Fiedlerová, odbor sociálních věcí 

 

 Ing. Ivan Guman, odbor sociálních věcí 
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Hlasování: 
Pro  -           10       

Proti  -   0         

         Zdržel se  -   0 

 

 

K bodu 2 

Seznámení s „Koncepcí Rodinné politiky Královéhradeckého kraje 2012 – 2016“ a 

Realizační plán Koncepce rodinné politiky Královéhradeckého kraje 2012 - 2016 pro rok 

2013 

Mgr. Jana Fiedlerová seznámila členy výboru s Koncepcí Rodinné politiky Královéhradeckého 

kraje pro období 2012 – 2016, která byla schválena Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje 

dne 26. 1. 2012. Rovněž představila Realizační plán Koncepce rodinné politiky 

Královéhradeckého kraje 2012 - 2016 pro rok 2013, který byl Radou Královéhradeckého kraje 

schválen dne 14. 1. 2013. Východiskem pro zpracování realizačního plánu byla specifikace 

aktivit (kapitola č. 11 Koncepce), dále zjištění vyplývající z průběžného monitoringu realizace 

jednotlivých aktivit předchozího realizačního plánu, vyhodnocování jejich výstupů a zhodnocení 

naplňování cílů a opatření Koncepce. V neposlední řadě pak byly zdrojem i nově identifikované 

potřeby ve sledovaných oblastech. Zmínila rovněž aktuální situaci v oblasti Rodinných pasů, kdy 

byla odborem zadána veřejná zakázka na provedení monitoringu fungování tohoto slevového 

systému. I na základě výstupů tohoto monitoringu bude následně rozhodnuto o dalších aktivitách 

v rámci projektu Rodinných pasů.  

Dotazy a diskuse: PhDr. Taťána Lankašová, CSc., Bc. Miloslav Plass, Ing. Anna Maclová, 

PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D., Bc. Otakar Kalenda 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  - 10  

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

USNESENÍ VS/3/6/2012 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

I.  s e   s e z n á m i l   s  „Koncepcí Rodinné politiky Královéhradeckého kraje pro období 

2012 – 2016“ a Realizačním plánem Koncepce rodinné politiky Královéhradeckého kraje 

2012 - 2016 pro rok 2013 

 

K bodu 3 

Seznámení s „Koncepcí prevence kriminality v Královéhradeckém kraji pro období 2012 

až 2016“ a Program prevence kriminality v Královéhradeckém kraji v roce 2013 

Bc. Tereza Kocurová seznámila členy výboru s Koncepcí prevence kriminality 

v Královéhradeckém kraji pro období 2012 až 2016, která byla schválena Zastupitelstvem 

Královéhradeckého kraje dne 4. 10. 2012. Doplnila, že Program prevence kriminality 

Královéhradeckého kraje pro rok 2013 obsahuje celkem 3 projekty v oblasti prevence 
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kriminality, na jejichž realizaci bude žádat kraj dotaci v Programu prevence kriminality 

vyhlášeném ministerstvem vnitra. Program kraje je v souladu s Koncepcí kraje i se Strategií 

prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015, kterou schválila Vláda ČR  dne 

14.12.2011. Jedná se o projekty v oblasti sociální prevence, zaměřené na realizaci 

resocializačních programů pro děti a mládež, na podporu práce sociálních kurátorů na obcích 

s rozšířenou působností a na snížení sekundární viktimizace dětských obětí a svědků trestné 

činnosti.  Projekty mají celokrajovou působnost. 

Dotazy a diskuse: Ing. Anna Maclová, Bc. Zdeňka Šárová, RNDr. Petr Žďánský, CSc. 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  - 10  

Proti  -   0       

Zdržel se -      0 

 

 

USNESENÍ VS/3/7/2012 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

I.    s e   s e z n á m i l   s  „Koncepcí prevence kriminality v Královéhradeckém kraji pro 

období 2012 až 2016 a Programem prevence kriminality v Královéhradeckém kraji 

v roce 2013 

 

 

K bodu 4 

Informace ze sociální oblasti 

Ing. Ivan Guman představil predikci Vývoje nákladů sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 

do roku 2016. Uvedl, že tento materiál byl na konci roku 2011 zpracován na podnět tehdejšího 

gestora pro oblast sociální – Ing. Vladimíra Dernera, přičemž stále je aktuální.  

 

Dotazy a diskuse: RNDr. Petr Žďánský, CSc., Bc. Miloslav Plass, Ing. Anna Maclová, Bc. 

Otakar Kalenda, Ing. Vladimír Derner, PhDr. Taťána Lankašová, CSc. 

K tomuto bodu nebylo přijato usnesení. Výbor se k této problematice vrátí na svém příštím 

jednání. 

 

K bodu 5 

Různé 

 

Bc. Otakar Kalenda rekapituloval žádost Mgr. Jiřího Morávka, kterou výbor projednával na 

svém posledním jednání, přičemž odkázal na odpověď pana radního PaedDr. Josefa Lukáška, ve 

které byl Mgr. Morávek informován o tom, že za současné ekonomické situace není 

Královéhradecký kraj schopen žádosti vyhovět. PaedDr. Josef Lukášek ve své odpovědi doplnil, 

že řešení rekonstrukce nemovitosti ve Věkoších bude předmětem společného jednání Rady 

Královéhradeckého kraje a Rady města Hradec Králové.  
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Dotazy a diskuse: Ing. Anna Maclová, Bc. Otakar Kalenda, PhDr. Taťána Lankašová, CSc., 

PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D. 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  -  10 

Proti  -    0       

Zdržel se -       0 

 

USNESENÍ VS/3/8/2012 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

I.    s e   s e z n á m i l   se žádostí Mgr. Jiřího Morávka, ředitele Centra pro zdravotně 

postižené Královéhradeckého kraje, o uvolnění finančních prostředků na výstavbu 

„Centra pro integraci osob se zdravotním postižením“ v objektu bývalé školy ve 

Věkoších 

 

II.    b e r e   n a   v ě d o m í    odpověď  PaedDr. Josefa Lukáška na tuto žádost 

 

 

Ing. Mgr. Jiří Vitvar seznámil členy výboru se žádostí Diakonie ČCE  Světlo Vrchlabí o  půjčku 

480 000,- Kč na poskytování sociálních služeb RANÁ PÉČE, CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB  a 

PZ (EU projekt podporovaného zaměstnání v okrese Trutnov), kterou chce  využít  na vyplacení 

lednových a únorových mezd (14. února a 14. března) včetně odvodů.  Půjčku může dle zákona o 

krajích schválit  pouze zastupitelstvo kraje a tím by se situace organizace vzhledem k časovým 

dispozicím  nevyřešila, neboť zastupitelstvo zasedá až 18.3.2013. Situaci organizace by na 

základě konzultace s ředitelem Diakonie ČCE částečně vyřešila i částka 200 tis. Kč, kterou může 

dle zákona o krajích přidělit jako dotaci rada kraje.  Ing. Mgr. Vitvar proto zároveň informoval 

o materiálu, který v návaznosti na předmětnou žádost odbor sociálních věcí připravil pro 

aktuální jednání Rady Královéhradeckého kraje a ve kterém radě kraje doporučuje schválit 

přidělení mimořádné dotace pro Diakonii Světlo Vrchlabí v  rámci připravovaného dotačního 

programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb.,v platném znění, 

v Královéhradeckém kraji v roce 2013 v celkové výši 200 tis. Kč a to konkrétně pro Sociální 

službu centra denních služeb 100 tis. Kč a pro Sociální službu raná péče 100 tis. Kč 

 

 

Dotazy a diskuse: Ing. Mgr. Jiří Vitvar, Bc. Miloslav Plass, Bc. Otakar Kalenda Ing. Anna 

Maclová, Ing. Vladimír Derner, PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D., PhDr. Taťána Lankašová, 

CSc., Bc. Zdeňka Šárová, RNDr. Petr Žďánský, CSc. 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: 

Pro  -  4     

Proti  -  2         

Zdržel se -     4     
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Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

I.    d o p o r u č u j e   Radě Královéhradeckého kraje přidělit mimořádnou dotaci pro 

Diakonii Světlo Vrchlabí v rámci připravovaného dotačního programu na podporu 

sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., v platném znění, 

v Královéhradeckém kraji v roce 2013, v celkové výši 200.000,- Kč, a to pro: 

- Sociální službu centra denních služeb ve výši 100.000,- Kč 

- Sociální službu raná péče 100.000,- Kč 

 

Návrh nebyl přijat 

 

 

Bc. Otakar Kalenda přednesl návrh na jmenování hodnotící komise pro připravované dotační 

programy v oblasti sociální pro rok 2013 ve složení: 

 

 PaedDr. Josef Lukášek  

 Bc. Otakar Kalenda  

 RNDr. Petr Žďánský, CSc.  

 

Hlasování: 

Pro  -  10     

Proti  -  0         

Zdržel se -     0 

 

 

Bc. Otakar Kalenda přednesl návrh na jmenování náhradníků hodnotící komise pro 

připravované dotační programy v oblasti sociální pro rok 2013 ve složení: 

 

 Ing. Vladimír Derner 

 PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D. 

 PhDr. Taťána Lankašová, CSc. 

 

 

Hlasování: 

Pro  -  10     

Proti  -  0         

Zdržel se -     0 

 

K bodu 6 

Závěr 

 

Předseda poděkoval členům Výboru sociálního za účast na jednání výboru a vzhledem k tomu, 

že byly vyčerpány všechny body programu, v 11.00 hodin jednání ukončil. 

 

 

 

 

Zapsal:  Jiří Altmann 

……………………………………….. 

Bc. Otakar Kalenda 

předseda výboru  

…………………………………………. 

PhDr. Taťána Lankašová, CSc. 

ověřovatelka zápisu 

 


