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Z á p i s 
 

z 5. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 18. 4. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 

 

 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Omluveni: Ing. Daniela Lusková, Bc. Miloslav Plass, p. František Kinský 

 

Nepřítomni:   
 

Program jednání: 

 

1. Zahájení, schválení programu, schválení hostů 

2. Informace o průběhu transformace vybraných pobytových sociálních služeb 

3. Výstupy z monitoringu fungování slevového systému Rodinné pasy v KHK 

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.  

 

K bodu 1 

Zahájení, schválení programu, schválení hostů 

 jednomyslně byl schválen program 5. 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 

 

 Mgr. Robert Černý, odbor sociálních věcí 

 

 Mgr. Michal Šeba, FiftyFifty kreativní agentura s.r.o. 

 

 Ondřej Šlambora, FiftyFifty kreativní agentura s.r.o. 

 

 jednání výboru se rovněž zúčastnil:  

 

 

 PaedDr. Josef Lukášek, člen rady, gestor odvětví sociálního 
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Hlasování: 
Pro  -           10      

Proti  -   0         

         Zdržel se  -   0 

 

 

K bodu 2 

Informace o průběhu transformace vybraných pobytových sociálních služeb 

 

Ing. Mgr. Jiří Vitvar informoval o aktuálním průběhu transformace vybraných pobytových 

služeb. Uvedl, že dne 25. března 2013 Rada Královéhradeckého kraje schválila vyhlášení 

nadlimitní veřejné zakázky „Poskytování sociální služby chráněné bydlení – pro osoby s 

mentálním postižením“ formou otevřeného řízení, jejímž předmětem je zajištění služby chráněné 

bydlení v lokalitě Hradec Králové – Plotiště nad Labem. Aktuálně je zveřejněno oznámení 

předběžných informací. Dále zmínil, že dvě příspěvkové organizace Královéhradeckého kraje 

(DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU a Ústav sociální péče pro mládež Kvasiny) předložily 

žádosti o dotaci do výzvy č. 87 pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.1 

– Podpora transformace pobytových sociálních služeb OP LZZ. Informoval rovněž i o 

individuálním projektu „Transformace sociálních služeb“ financovaném z Evropského 

sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Operačního programu 

Lidské zdroje a zaměstnanost a navazujícím na projekt „Podpora transformace sociálních 

služeb“, které MPSV zahájilo v roce 2013 a do kterého byly zapojeny Barevné domky Hajnice a 

Ústav sociální péče pro tělesně postižené v Hořicích v Podkrkonoší.  

Dotazy a diskuse: RNDr. Petr Žďánský, CSc., PhDr. Taťána Lankašová, CSc., Ing. Anna 

Maclová, Ing. Mgr. Jiří Vitvar, Bc. Otakar Kalenda, PaedDr. Josef Lukášek, Ing. Vladimír 

Derner 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  -  9 

Proti  -  0       

Zdržel se -     1 

 

USNESENÍ VS/5/14/2013 

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 18. 4. 2013 

 

 

K bodu 3 

Výstupy z monitoringu fungování slevového systému Rodinné pasy v KHK 

 

Mgr. Michal Šeba a p. Ondřej Šlambora ze společnosti FiftyFifty kreativní agentura s.r.o. 

seznámili výbor s výsledky analýzy „Monitoring fungování slevového systému Rodinné pasy 

v Královéhradeckém kraji“. Stručně zhodnotili přínosy i nedostatky projektu s tím, že v závěru 

přednesli svá doporučení ohledně dalšího směřování projektu. Mgr. Robert Černý následně 
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doplnil, že v současné době končí stávající smlouvy a kraj tedy stojí před otázkou, zda a jakou 

formou projekt dále realizovat. 

Dotazy a diskuse: Ing. Anna Maclová, Mgr. Robert Černý, Bc. Otakar Kalenda, RNDr. Petr 

Žďánský, CSc., Ing. Vladimír Derner, Ing. Mgr. Jiří Vitvar 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  -  10 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

USNESENÍ VS/5/15/2013 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

I.  s e    s e z n á m i l  s analýzou „Monitoring fungování slevového systému Rodinné pasy 

v Královéhradeckém kraji“, a to ve formě prezentace zástupců zpracovatele analýzy a 

následné diskuse 

 

II.  ž á d á   odbor sociálních věcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje o zpracování 

realizačního plánu vybraných konkrétních opatření, na základě předložené analýzy, 

s cílem zkvalitnění a zefektivnění tohoto projektu, a to do příštího jednání výboru 

 

 

 

K bodu 4 

Materiály do krajského zastupitelstva 

Ing. Mgr. Jiří Vitvar informoval o materiálech, připravených pro aktuální zasedání krajského 

zastupitelstva (29. 4. 2013): 

 

1) Návrh na poskytnutí neinvestičního účelově vázaného příspěvku Centru EP v rámci 

projektu Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 

III 

 

Rada Královéhradeckého kraje dne 8. 4. 2013 schválila realizaci individuálního projektu 

Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji III a doporučila 

zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí neinvestičního účelově vázaného příspěvku Centru 

EP na řízení a administraci a realizaci klíčových aktivit projektu.  

 

2) Návrh na snížení odvodů z investičních fondů příspěvkových organizací odvětví 

sociálních věcí na rok 2013 za současného snížení nerozdělené rezervy v limitu 

odvětví sociálních věcí kap. 50 – FRR KHK na rok 2013 

Vzhledem ke změnám v odepisování majetku příspěvkových organizací došlo ke snížení 

aktuálních odpisů příspěvkových organizací odvětví sociálních věcí oproti výši odpisů, ze 

které byly v minulém roce vypočítány odvody z investičních fondů těchto organizací. 

Z tohoto důvodu předkládá odbor sociálních věcí návrh na snížení odvodů z investičních 
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fondů příspěvkových organizací odvětví sociálních věcí na rok 2013 o 2 780 tis. Kč za 

současného snížení nerozdělené rezervy v limitu odvětví sociálních věcí kap. 50 – Fond 

rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje na rok 2013 o 2 780 tis. Kč. 

 

3) Návrh na schválení přípravy projektu Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb 

v Královéhradeckém kraji IV 

 

Královéhradecký kraj (odbor sociálních věcí) od roku 2008 realizuje ve spolupráci 

s Centrem EP individuální projekty v oblasti sociální, financované 

prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, jejichž cílem je 

rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb. Jednotlivé rozvojové projekty na sebe 

navazují a reflektují nejen specifické potřeby cílových skupin a sociálních služeb, ale také 

potřeby Královéhradeckého kraje v roli zadavatele sociálních služeb. Zastupitelstvu 

Královéhradeckého kraje je nyní předkládán návrh na schválení přípravy individuálního 

projektu Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji IV 

(2013 – 2015), který navazuje na předchozí rozvojové projekty a jehož přípravu do 

podoby žádosti o poskytnutí dotace z OP LZZ zabezpečí Centrum EP. Tento projekt 

navazuje na dosavadní aktivity Královéhradeckého kraje v podpoře sociálních služeb a 

přispívá k naplnění cílů Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb - 

Plánu rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 2011 – 2016. Projekt se 

zaměřuje na následující klíčové oblasti: Podpora přechodu od ústavního ke komunitnímu 

poskytování sociálních služeb, Podpora zefektivnění výkonu sociální práce na obcích a 

Posílení managementu a řízení subjektů a organizací poskytujících služby pro cílové 

skupiny nebo podporujících poskytování sociálních služeb (včetně zadavatelů sociálních 

služeb). 

 

Dotazy a diskuse: Ing. Anna Maclová, Bc. Otakar Kalenda, Mgr. Robert Černý, Ing. Mgr. Jiří 

Vitvar, RNDr. Petr Žďánský, CSc. 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  - 10  

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

USNESENÍ VS/5/16/2013 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

I.  p r o j e d n a l   materiály, připravené pro zasedání krajského zastupitelstva dne 29. 4. 

2013: 

 

- Návrh na poskytnutí neinvestičního účelově vázaného příspěvku Centru EP 

v rámci projektu Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb 

v Královéhradeckém kraji III 

 

- Návrh na snížení odvodů z investičních fondů příspěvkových organizací 

odvětví sociálních věcí na rok 2013 za současného snížení nerozdělené 

rezervy v limitu odvětví sociálních věcí kap. 50 – FRR KHK na rok 2013 
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- Návrh na schválení přípravy projektu Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních 

služeb v Královéhradeckém kraji IV 

 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  - 10  

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

USNESENÍ VS/5/17/2013 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

I. d o p o r u č u j e   Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit materiál s názvem 

Návrh na poskytnutí neinvestičního účelově vázaného příspěvku Centru EP v rámci 

projektu Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji III 

 

 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  -  7  

Proti  -  0       

Zdržel se -     3 

 

USNESENÍ VS/5/18/2013 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

I. d o p o r u č u j e   Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit materiál s názvem 

Návrh na snížení odvodů z investičních fondů příspěvkových organizací odvětví 

sociálních věcí na rok 2013 za současného snížení nerozdělené rezervy v limitu 

odvětví sociálních věcí kap. 50 – FRR KHK na rok 2013 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  -  3  

Proti  -  0       

Zdržel se -     7 

 

 

 



 6 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

I. d o p o r u č u j e   Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit materiál s názvem 

Návrh na schválení přípravy projektu Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb 

v Královéhradeckém kraji IV 

 

Návrh nebyl přijat.  

 

Po upřesňující diskusi návrh hlasovat opakovaně o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  -  5  

Proti  -  0       

Zdržel se -     5 

 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

I. d o p o r u č u j e   Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit materiál s názvem 

Návrh na schválení přípravy projektu Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb 

v Královéhradeckém kraji IV 

 

Návrh nebyl přijat.  

 

 

 

Návrh - hlasovat o návrhu usnesení Ing. Vladimíra Dernera k materiálu s názvem Návrh na 

schválení přípravy projektu Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém 

kraji IV 

Hlasování: 

Pro  -  10  

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

USNESENÍ VS/5/19/2013 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

I. d o p o r u č u j e  gestorovi odvětví sociálních věcí zajistit přepracování materiálu ve 

smyslu úpravy důvodové zprávy tak, aby materiál mohl být předložen na jednání 

Rady (22. 4.) a Zastupitelstva (29. 4.) Královéhradeckého kraje 

 

 

K bodu 5 

Informace ze sociální oblasti 

 

Bc. Otakar Kalenda informoval o přijatém usnesení Rady Královéhradeckého kraje, které řeší 

problematiku tzv. „krajské řídící skupiny“. Doplnil, že schválena byla varianta, počítající se 

zřízením komise Rady s počtem 21 členů (předseda = gestor odvětví sociálních věcí, dále 
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vedoucí OSV KÚ, 4 členové za Výbor sociální, 15 zástupců z jednotlivých ORP). Na závěr 

upozornil, že nominace členů za Výbor sociální proběhne v rámci příštího jednání výboru. 

 

Dotazy a diskuse: PhDr. Taťána Lankašová, Ing. Vladimír Derner 

 

K bodu 6 

Různé 

 

V rámci tohoto bodu nebylo nic projednáváno. 

 

K bodu 7 

Závěr 

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

že byly vyčerpány všechny body programu, ve 12.00 hodin jednání ukončil. 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal:  Jiří Altmann 

……………………………………….. 

Bc. Otakar Kalenda 

předseda výboru  

…………………………………………. 

RNDr. Petr Žďánský, CSc. 

ověřovatel zápisu 

 


