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Z á p i s 
 

ze 7. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 20. 6. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 

 

 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Omluveni: Ing. Daniela Lusková, p. Jana Křížová, RNDr. Petr Žďánský, CSc. 

Nepřítomni:   
 

Program jednání: 

 

1. Zahájení, schválení programu, schválení hostů 

2. Plnění USNESENÍ VS/5/15/2013 – realizační plán k rodinným pasům 

3. Informace ze sociální oblasti 

4. Různé  

5. 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 7. 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 

 

 Mgr. Robert Černý, odbor sociálních věcí 

 

 

 

 jednání výboru se rovněž zúčastnil:  

 

 

 PaedDr. Josef Lukášek, člen rady, gestor odvětví sociálního 
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Hlasování: 
Pro  -           9     

Proti  -   0         

         Zdržel se  -   0 

 

 

K bodu 2 

Plnění USNESENÍ VS/5/15/2013 - realizační plán k rodinným pasům 

 

Mgr. Robert Černý informoval o schůzce, která proběhla za účasti všech zainteresovaných stran 

dne 11. 6. 2013 u PaedDr. Josefa Lukáška. Doplnil, že výstupem tohoto setkání byl materiál, 

který byl členům výboru zaslán. Zmínil, že byly probrány všechny body monitoringu - analýzy, 

přičemž podrobně upozornil na opatření, která nebyla/nebudou realizována. Závěrem 

informoval o statistice, vypracované koordinátorem systému Rodinných pasů, která uvádí počet 

zapojených rodin a poskytovatelů slev v ostatních, do systému Rodinných pasů zapojených, 

krajích. PhDr. Taťána Lankašová, CSc. upozornila na, v návrhu akčního plánu často uváděnou, 

formulaci „průběžně“, přičemž by bylo vhodné tento pojem více konkretizovat. 

Dotazy a diskuse: Ing. Anna Maclová, PhDr. Taťána Lankašová, CSc., Bc. Otakar Kalenda, 

Mgr. Robert Černý, PaedDr. Josef Lukášek, Bc. Zdeňka Šárová 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  -  9 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

USNESENÍ VS/7/28/2013 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

I.  b e r e  n a  v ě d o m í   návrh akčního plánu realizace opatření k zefektivnění 

fungování systému Rodinné pasy v Královéhradeckém kraji v letech 2013 – 2014 s tím, 

že USNESENÍ VS/5/15/2013  bylo naplněno 

 

 

K bodu 3 

Informace ze sociální oblasti 

 

Ing. Mgr. Jiří Vitvar informoval o předloženém návrhu rozpočtu kapitoly 28 v intencích zadání 

vedení kraje. Co se týká příspěvku na provoz příspěvkových organizací sociální oblasti, pak 

limity jsou totožné s limity minulého roku, rovněž dotace na sociální služby zůstávají ve stejné 

výši. Ohledně ostatních běžných výdajů kapitoly pak doplnil, že zde došlo ke krácení o tři 

procenta. 

 

Ing. Mgr. Jiří Vitvar dále informoval o fázi výběrového řízení v rámci rekonstrukce Domova 

Dolní Zámek Teplice nad Metují. Zmínil proběhnuvší otevírání obálek s tím, že dle předběžných 



 3 

informací je reálné se domnívat, že soutěžená celková cena bude nižší, než cena maximální 

předpokládaná. 

 

Dotazy a diskuse: Ing. Vladimír Derner, PaedDr. Josef Lukášek,  Bc. Otakar Kalenda, Ing. Mgr. 

Jiří Vitvar, Mgr. Robert Černý 

 

 

PaedDr. Josef Lukášek informoval o zasedání Komise Rady Královéhradeckého kraje pro 

záležitosti seniorů, která přijala usnesení, jímž doporučila Radě Královéhradeckého kraje 

výměnu vedení Domova důchodců Hradec Králové. Doplnil, že za nejzávažnější zjištění nedávno 

uskutečněné inspekce kvality sociální služby (s předmětem kontroly sociální služby domov pro 

seniory) považuje skutečnost, že tato odhalila v podstatě totožné problémy a stejná pochybení, 

která již byla vytýkána inspekcí minulou (s předmětem kontroly sociální služby domov se 

zvláštním režimem) 

Dotazy a diskuse: Ing. Vladimír Derner, Bc. Otakar Kalenda 

 

K bodu 4 

Různé 

 

Bc. Otakar Kalenda informoval o, členům výboru zaslané, doplňující informaci (výtah 

z vyúčtování užití daru za rok 2012) k problematice daru Radě seniorů ČR. Doplnil, že 

poskytnutí daru nebylo na zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje dne 17. 6. 2013 

schváleno (nebylo přijato usnesení). PaedDr. Josef Lukášek uvedl, že hlavní činností, hrazenou 

z daru, je provozování bezplatné právní a sociální poradny pro seniory. Zmínil rovněž různou 

míru podpory Rady seniorů ČR v ostatních krajích. 

 

Dotazy a diskuse: Bc. Otakar Kalenda, Ing. Mgr. Jiří Vitvar, PhDr. Taťána Lankašová, CSc., Bc. 

Zdeňka Šárová, Ing. Anna Maclová, Mgr. Robert Černý 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení PaedDr. Josefa Lukáška 

Hlasování: 

Pro  -  10  

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

 

USNESENÍ VS/7/29/2013 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

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

finančního daru Radě seniorů ČR ve výši 250.000,- Kč z ostatních běžných výdajů 

kapitoly 28 rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2013, a to na základě 

doplněného odůvodnění 
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Ing. Mgr. Jiří Vitvar informoval o uskutečněném ustavujícím jednání Komise Rady 

Královéhradeckého kraje pro plánování a financování sociálních služeb. Bc. Otakar Kalenda 

doplnil, že kromě schválení jednacího řádu v jeho rámci proběhly tři podnětné prezentace. Příští 

jednání komise proběhne ve středu 4. 9. 2013 od 9.00 hod. 

 

Ing. Anna Maclová informovala o uskutečněném 5. ročníku Festivalu sociálních služeb Poznejme 

se navzájem 2013. 

 

 

PaedDr. Josef Lukášek upozornil na uskutečněné jednání Tripartity Královéhradeckého kraje. 

 

K bodu 5 

Závěr 

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

že byly vyčerpány všechny body programu, v 10.30 hodin jednání ukončil. 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal:  Jiří Altmann 

……………………………………….. 

Bc. Otakar Kalenda 

předseda výboru  

…………………………………………. 

PhDr. Taťána Lankašová, CSc. 

ověřovatelka zápisu 

 


