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Z á p i s 
 

z 4. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 14. 3. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 

 

 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Omluveni: Ing. Vladimír Derner, Bc. Miloslav Plass, p. Věra Dejmková 

 

Nepřítomni:   p. František Kinský 

 

Program jednání: 

 

1. Zahájení, schválení programu, schválení hostů 

2. Seznámení se „Strategií protidrogové politiky Královéhradeckého kraje na období 2011 - 

2015“ 

3. Výstavba a rekonstrukce Domova Dolní zámek Teplice nad Metují na zvláštní režim 

4. Návrh na vyhlášení dotačního řízení v odvětví sociálních věcí na rok 2013 

5. Ostatní materiály do krajského zastupitelstva 

6. Informace ze sociální oblasti 

7. Různé 

8. 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.  

 

K bodu 1 

Zahájení, schválení programu, schválení hostů 

 jednomyslně byl schválen program 4. 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. Michaela Klementová, odbor sociálních věcí 

 

 jednání výboru se rovněž zúčastnil:  

 

 

 PaedDr. Josef Lukášek, člen rady, gestor odvětví sociálního 
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Hlasování: 
Pro  -           8      

Proti  -   0         

         Zdržel se  -   0 

 

 

K bodu 2 

Seznámení se „Strategií protidrogové politiky Královéhradeckého kraje na období 2011 - 

2015“ 

 

Bc. Michaela Klementová představila Strategii protidrogové politiky Královéhradeckého kraje 

na období 2011 – 2015, která vychází z Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 

– 2018. Uvedla obecné a specifické cíle, které byly strategií stanoveny, přičemž k realizaci těchto 

cílů v průběhu času dochází.  

 

Dotazy a diskuse: RNDr. Petr Žďánský, CSc., PaedDr. Josef Lukášek, Bc. Otakar Kalenda, Ing. 

Anna Maclová 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  -  9 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

USNESENÍ VS/4/9/2013 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

I. s e   s e z n á m i l    se Strategií protidrogové politiky Královéhradeckého kraje na 

období 2011 – 2015 ve formě prezentace Bc. Michaely Klementové a následné diskuse 

 

 

 

 

 

K bodu 3 

Výstavba a rekonstrukce Domova Dolní zámek Teplice nad Metují na zvláštní režim 

Ing. Mgr. Jiří Vitvar informoval o záměru výstavby a rekonstrukce Domova Dolní zámek Teplice 

nad Metují na zvláštní režim. Doplnil, že tato výstavba a rekonstrukce měla být započata v roce 

2012, což se neuskutečnilo. Projektová dokumentace a stavební povolení jsou však připravené, 

proto lze zahájit realizaci celé akce v letošním roce. Pro rok 2013 je schváleno financování akce 

z FRR Královéhradeckého kraje ve výši cca 20 mil. Kč a o dalších 13 mil. Kč žádal odbor 

sociálních věcí v rámci 2. změny rozpočtu KHK na rok 2013. Na celkové pokrytí nákladů chybí 

ještě dalších cca 20 mil. Kč.  
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Dotazy a diskuse: Ing. Anna Maclová, Ing. Daniela Lusková, Ing. Mgr. Jiří Vitvar, Bc. Otakar 

Kalenda 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: 

Pro  -  9 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

 

USNESENÍ VS/4/10/2013 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

I.  d o p o r u č u j e   Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit příslib finančních 

prostředků ve výši cca 20 mil. Kč na akci Výstavba a rekonstrukce Domova Dolní 

zámek Teplice nad Metují na zvláštní režim na rok 2014 z rozpočtu Královéhradeckého 

kraje 

 

 

 

 

 

 

K bodu 4 

Návrh na vyhlášení dotačního řízení v odvětví sociálních věcí na rok 2013 

 

Bc. Otakar Kalenda informoval o návrzích na vyhlášení dotačních řízení v odvětví sociálních 

věcí na rok 2013. Uvedl, že v letošním roce jsou vyhlašovány následující dva dotační programy - 

Dotační program na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách, v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2013 a Dotační program 

pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby a pro podporu 

prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji pro rok 2013.  

 

 

Dotazy a diskuse: Ing. Anna Maclová, Ing. Mgr. Jiří Vitvar, PaedDr. Josef Lukášek, RNDr. Petr 

Žďánský, CSc. 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  -  9 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 
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USNESENÍ VS/4/11/2013 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

I.  d o p o r u č u j e    Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje 

 

1. vyhlásit Dotační program na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 

 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, v Královéhradeckém kraji 

 v roce 2013 a Dotační program pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo 

 rozšiřují sociální služby a pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji v 

roce 2012 

 

2. schválit Zásady dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných 

v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, v Královéhradeckém 

kraji v roce 2013 a Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, 

kooperují nebo rozšiřují sociální služby a pro podporu prorodinných aktivit 

v Královéhradeckém kraji v roce 2012 

 

3. jmenovat hodnotící komisi pro oba dotační programy ve složení: 

 

 PaedDr. Josef Lukášek – náhradník Ing. Vladimír Derner 

 RNDr. Petr Žďánský, CSc. – náhradnice PhDr. Taťána Lankašová, CSc. 

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

 

 

 

 

K bodu 5 

Ostatní materiály do krajského zastupitelstva 

Ing. Mgr. Jiří Vitvar seznámil výbor s výsledky hospodaření příspěvkových organizací odvětví 

sociálních věcí za rok 2012 a jejich rozdělením do peněžních fondů. Doplnil, že 23 organizací 

vykázalo zisk v celkové výši 1 317,7 tis. Kč a ztrátu ve výši 49,4 tis. Kč vykázala jedna 

organizace, a to Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem. V podrobnostech odkázal na 

obsáhlou důvodovou zprávu.  

 

Dotazy a diskuse: RNDr. Petr Žďánský, CSc., Ing. Anna Maclová, Bc. Otakar Kalenda, PaedDr. 

Josef Lukášek, Ing. Daniela Lusková, Ing. Mgr. Jiří Vitvar 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  -  9 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 
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USNESENÍ VS/4/12/2013 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

I.  d o p o r u č u j e     Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit výsledky 

hospodaření příspěvkových organizací odvětví sociálních věcí za rok 2012 a jejich 

rozdělením do peněžních fondů, dle předložených materiálů 

 

 

 

K bodu 6 

Informace ze sociální oblasti 

Bc. Otakar Kalenda připomenul poslední jednání Výboru sociálního a jeho seznámení se s 

predikcí Vývoje nákladů sociálních služeb v Královéhradeckém kraji do roku 2016. Zároveň 

přednesl písemné vyjádření Ing. Vladimíra Dernera. Informace doplnil PaedDr. Josef Lukášek. 

 

 

Dotazy a diskuse: Ing. Anna Maclová, PaedDr. Josef Lukášek, Ing. Daniel Lusková, Bc. Otakar 

Kalenda, Ing. Mgr. Jiří Vitvar 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  -  9 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

 

USNESENÍ VS/4/13/2013 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

I.  s e   s e z n á m i l     s predikcí Vývoje nákladů sociálních služeb v Královéhradeckém 

kraji do roku 2016 

 

II. d o p o r u č u j e       Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje přihlížet k této predikci při 

sestavování rozpočtu odvětví sociálních věcí (kapitoly 28) 

 

 

PaedDr. Josef Lukášek informoval o své představě složení tzv. „Krajské řídící skupiny“. Bc. 

Otakar Kalenda připomenul usnesení Výboru sociálního ze dne 20. 6. 2012, kterým výbor 

považoval za vhodný model tzv. “Krajské řídící skupiny“ komisi Rady kraje se zastoupením 

gestora odvětví sociálních věcí, sociálního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, při zachování osvědčené praxe pojednávání 

s obcemi a poskytovateli sociálních služeb v sedmi oblastních projednáváních. 

Dotazy a diskuse: RNDr. Petr Žďánský, CSc., Ing. Daniela Lusková, Ing. Anna Maclová, Bc. 

Otakar Kalenda, Ing. Mgr. Jiří Vitvar 
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PaedDr. Josef Lukášek dále informoval o souhlasu Rady Královéhradeckého kraje s převzetím 

dědictví (rodinný dům s přilehlým pozemkem) příspěvkovou organizací Ústav sociální péče pro 

mládež Domečky. 

 

 

 

K bodu 7 

Různé 

 

Ing. Anna Maclová informovala o prvním místu v pátém ročníku celostátní soutěže Obec 

přátelská rodině, kterou obsadilo spolu s Českými Budějovicemi město Hradec Králové. Rovněž 

zmínila proběhnuvší slavnostní ceremoniál ze dne 13. 3. 2013, v rámci kterého byly vyhlášeny 

výsledky krajského kola Královéhradeckého kraje soutěže Zlatý Erb. 

 

 

Bc. Zdeňka Šárová informovala o novele zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně – právní ochraně 

dětí, která vstoupila v účinnost ke dni 1. 1. 2013. Uvedla, že v současném znění zákona spatřuje 

nedostatky. Sociální výbor se k této problematice vrátí na svém příštím jednání. 

 

 

K bodu 8 

Závěr 

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

že byly vyčerpány všechny body programu, v 11.40 hodin jednání ukončil. 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal:  Jiří Altmann 

……………………………………….. 

Bc. Otakar Kalenda 

předseda výboru  

…………………………………………. 

PhDr. Taťána Lankašová, CSc. 

ověřovatelka zápisu 

 


