
 1 

Z á p i s 
 

z 2. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 17. 1. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 

 

 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Omluveni: Bc. Miloslav Plass, Mgr. Jana Křížová, PhDr. Taťána Lankašová, CSc. 

 

Nepřítomni:   
 

Program jednání: 

 

1. Zahájení, schválení programu, schválení hostů 

2. Termíny jednání výboru pro druhé pololetí roku 2013 

3. Informace o průběhu transformace vybraných pobytových sociálních služeb 

4. Materiály do krajského zastupitelstva 

5. Informace ze sociální oblasti 

6. Různé 

7. 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.  

 

K bodu 1 

Zahájení, schválení programu, schválení hostů 

 jednomyslně byl schválen program 2. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje  

 

 ověřovatelem zápisu byl schválen RNDr. Petr Žďánský, CSc. 

 

 jednomyslně byli schváleni hosté: 

 

 

 Ing. Mgr. Jiří Vitvar, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 Ing. Ivan Guman, odbor sociálních věcí 

 

 Bc. Michal Žehan, odbor investic 

 

Hlasování: 
Pro  -           10       

Proti  -   0         

         Zdržel se  -   0 
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K bodu 2 

Termíny jednání výboru pro druhé pololetí roku 2013 

Bc. Otakar Kalenda seznámil členy s návrhem termínů jednání Výboru sociálního pro druhé 

pololetí roku 2013. Členové se shodli na následujících termínech: 

 

čtvrtek 29. 8.  od 9.00 hod. 

čtvrtek 26. 9.  od 9.00 hod. 

čtvrtek 10. 10.  od 9.00 hod. 

čtvrtek 28. 11.  od 9.00 hod. 

 

Hlasování: 

 

Pro  -           10       

Proti  -   0         

         Zdržel se  -   0 

 

K bodu 3 

Informace o průběhu transformace vybraných pobytových sociálních služeb 

Ing. Mgr. Jiří Vitvar informoval o projektu transformace vybraných pobytových sociálních 

služeb. Zmínil zařízení, která jsou do projektu zařazena (Barevné domky Hajnice, ÚSP Hořice), 

přičemž rovněž stručně informoval o historii transformace. Poté seznámil členy s aktuální 

situací, včetně časového horizontu dokončení transformačního procesu. Ing. Daniela Lusková 

doplnila, že transformační projekty mají své pokračování v navazujícím projektu MPSV s tím, že 

se v tomto případě jedná o tzv. měkké části projektu, zaměřené například na vzdělávání, PR 

apod. Do této části projektu se mohou zapojit rovněž neziskové organizace.  

 

Dotazy a diskuse: Ing. Anna Maclová, Ing. Daniela Lusková, Ing. Mgr. Jiří Vitvar, Bc. Otakar 

Kalenda, p. Zdeňka Šárová, Ing. Vladimír Derner, p. František Kinský 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  -  10 

Proti  -  0         

Zdržel se -     0 

 

USNESENÍ VS/2/3/2012 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

I.  b e r e   n a   v ě d o m í  informace o průběhu transformace vybraných pobytových 

sociálních služeb ke dni 17. 1. 2012. 
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K bodu 4 

Materiály do krajského zastupitelstva 

 

Ing. Mgr. Jiří Vitvar informoval o materiálu, připraveném odborem sociálních věcí pro jednání 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje – Návrh na schválení zapojení zůstatků 2 individuálních 

projektů a grantového projektu do rozpočtu na rok 2013. Bc. Michal Žehan poté informoval o 

materiálu, připraveném odborem investic – Návrh převodu nedočerpaných prostředků 

z přidělených limitů v rozpočtu Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje pro 

odvětví sociálních věcí pro rok 2012 do roku 2013. Bc Otakar Kalenda následně doplnil 

informace Bc. Žehana o investičních záměrech kraje v sociální oblasti o fotodokumentaci 

jednotlivých zařízení, kterých by se měly investice prioritně týkat. 

 

Dotazy a diskuse: Ing. Mgr. Jiří Vitvar, Bc. Otakar Kalenda, Bc. Michal Žehan, Ing. Vladimír 

Derner, Ing. Anna Maclová 

 

Hlasování: 

Pro  -  9 

Proti  -  0         

Zdržel se -     0 

 

USNESENÍ VS/2/4/2012 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

I.  p r o j e d n a l   materiály, připravené pro zasedání krajského zastupitelstva dne 28. 1. 

2013: 

 

- Návrh na schválení zapojení zůstatků 2 individuálních projektů a grantového 

projektu do rozpočtu na rok 2013 

 

- Návrh převodu nedočerpaných prostředků z přidělených limitů v rozpočtu 

Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje pro odvětví sociálních 

věcí pro rok 2012 do roku 2013, včetně podrobné informace Bc. Žehana o 

investičních akcích v sociální oblasti 

 

II. d o p o r u č u j e  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje materiály, uvedené v bodu I. 

usnesení, ke schválení 

 

 

K bodu 5 

Informace ze sociální oblasti 

Ing. Ivan Guman informoval o dotačním řízení  v sociální oblasti pro rok 2013, a to jak o 

dotačním řízení MPSV (souhrnném návrhu KHK), tak o přípravě krajského dotačního řízení 

(návrh harmonogramu, úprava pravidel). 

 

Dotazy a diskuse: RNDr. Petr Žďánský, CSc. 
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Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení (Ing. Daniela Lusková z důvodu střetu zájmu 

nehlasovala) 

Hlasování: 

 

Pro  -  8     

Proti  -  0         

Zdržel se -     0     

 

USNESENÍ VS/2/5/2012 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

I. b e r e  n a  v ě d o m í   informace Ing. Ivana Gumana o dotačním řízení v sociální 

oblasti pro rok 2013 

 

 

K bodu 6 

Různé 

 

Ing. Anna Maclová upozornila na jednání, které proběhlo mezi Magistrátem města Hradec 

Králové a panem Mgr. Jiřím Morávkem – ředitelem Centra pro zdravotně postižené 

Královéhradeckého kraje, o možném využití objektu staré sokolovny + vily ve Věkoších. Jednáno 

bylo o možné rekonstrukci po potřeby poskytování sociální služby. Tlumočila jeho žádost 

zúčastnit se jednání sociálního výboru, jakož i požádala o iniciativu Královéhradeckého kraje, 

který by se na předmětné rekonstrukci objektu mohl podílet. 

 

Dotazy a diskuse: RNDr. Petr Žďánský, CSc., Bc. Otakar Kalenda, Ing. Mgr. Jiří Vitvar  

 

 

Bc. Otakar Kalenda dále tlumočil žádost 1. místopředsedy Národní rady osob se zdravotním 

postižením ČR, pana Mgr. Jiřího Morávka, o možnost účastnit se všech jednání Výboru 

sociálního v pozici stálého hosta. 

 

Dotazy a diskuse: RNDr. Petr Žďánský, Ing. Anna Maclová 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu ve věci žádosti Mgr. Morávka, 1. místopředsedy 

Národní rady osob se zdravotním postižením (případně zástupců jiných organizací) na 

možnost účasti při jednáních Výboru sociálního v pozici stálého hosta 

Hlasování: 

Pro  -  0     

Proti  -  9         

Zdržel se -     0     

 

Návrh nebyl přijat 
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K bodu 7 

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  

…………………………………………. 

RNDr. Petr Žďánský, CSc. 

ověřovatel zápisu 

 


