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Z á p i s 
 

z 11. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 23. 1. 2014 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 

 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Omluveni: PhDr. Taťána Lankašová, CSc., Ing. Anna Maclová, Bc. Zdeňka Šárová 

Nepřítomni:   
 

Program jednání: 

 

 

1. Zahájení, schválení programu, schválení hostů 

2. Zpráva o naplňování Realizačního plánu Koncepce Rodinné politiky KHK 2012-2016 

pro rok 2013 a Realizační plán Koncepce Rodinné politiky KHK 2012-2016 pro rok 2014 

3. Informace o průběhu transformace vybraných pobytových sociálních služeb 

4. Informace o průběhu dotačního řízení MPSV na rok 2014 

5. Materiály do krajského zastupitelstva 

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. Zároveň představil nového člena výboru, 

Ing. Vladimíra Záleského, který nahradil Ing. Danielu Luskovou. Ing. Mgr. Jiří Vitvar představil 

nového vedoucího oddělení sociální práce, prevence a sociálně právní ochrany odboru sociálních 

věcí, Bc. Tomáše Grulicha. 

 

K bodu 1 

Zahájení, schválení programu, schválení hostů 

 jednomyslně byl schválen program 11. 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. Jana Fiedlerová, odbor sociálních věcí 

 

 Ing. Ivan Guman, odbor sociálních věcí 

 

 Bc. Tomáš Grulich, odbor sociálních věcí 
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 jednání výboru se rovněž zúčastnil:  

 

 PaedDr. Josef Lukášek, člen rady, gestor odvětví sociálního 

 

Hlasování: 
Pro  -          9     

Proti  -   0         

         Zdržel se  -   0 

 

K bodu 2 

Zpráva o naplňování Realizačního plánu Koncepce Rodinné politiky KHK 2012-2016 pro 

rok 2013 a Realizační plán Koncepce Rodinné politiky KHK 2012-2016 pro rok 2014 

 

Mgr. Jana Fiedlerová informovala o Zprávě o naplňování Realizačního plánu Koncepce 

Rodinné politiky KHK 2012-2016 pro rok 2013 a Realizačním plánu Koncepce Rodinné politiky 

KHK 2012-2016 pro rok 2014, jejichž projednání je zařazeno na program příští schůze Rady 

Královéhradeckého kraje, přičemž odkázala na přílohy důvodové zprávy, která byla členům 

výboru zaslána před jednáním. V rámci bodu byla mj. diskutována vhodná forma vydávání 

časopisu Rodinka. 

 

Dotazy a diskuse: Bc. Otakar Kalenda, Mgr. Robert Černý, Ing. Miloslav Plass 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  - 10 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

USNESENÍ VS/11/40/2014 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

I.  b e r e  n a  v ě d o m í   Zprávu o naplňování Realizačního plánu Koncepce Rodinné 

politiky KHK 2012-2016 pro rok 2013 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  -  9 

Proti  -  0       

Zdržel se -     1 

 

USNESENÍ VS/11/41/2014 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

I.  d o p o r u č u j e  Radě Královéhradeckého kraje schválit Realizační plán Koncepce 

Rodinné politiky KHK 2012-2016 pro rok 2014 s tím, že u aktivity č. 5 doporučuje 

vydávání časopisu Rodinka v elektronické podobě 
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K bodu 3 

Informace o průběhu transformace vybraných pobytových sociálních služeb 

 

Mgr. Jana Fiedlerová seznámila členy výbory s aktuálním průběhem transformace vybraných 

pobytových sociálních služeb. Informovala o Výzvě č. C1 „Podpora sociálních služeb 

komunitního typu vzniklých po transformaci“, která zahrnuje financování provozu části 

sociálních služeb poskytovaných v nových domácnostech od července 2014 do června 2015 pro 

vybrané lokality služeb chráněného bydlení Barevných domků Hajnice (lokality Trutnov, Dvůr 

Králové nad Labem).  Informace o výsledcích výzvy č. C1 byla dne 9. ledna 2014 uveřejněna. 

Projekt BD Hajnice „Rozvoj sociálních služeb komunitního typu Barevných domků Hajnice“ byl 

vybrán k podpoře, schválena byla podpora ve výši 4 393 229,68 Kč. Dále zmínila podporu 

průběhu transformačního procesu Ústavu sociální péče pro tělesně postižené v Hořicích v 

Podkrkonoší v rámci individuálního projektu Královéhradeckého kraje „Rozvoj IV“  - aktivita č. 

3 - Příprava poskytovatele ÚSP Hořice na poskytování komunitních služeb a rovněž přípravu 

transformace příspěvkových organizací DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU a Ústav sociální 

péče pro mládež Kvasiny v rámci projektů podpořených v 7. kole výzvy č. 87 pro předkládání 

grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.1 – Podpora procesu transformace pobytových 

sociálních služeb Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 

 

Dotazy a diskuse: RNDr. Petr Žďánský, CSc., Mgr. Jana Fiedlerová, Bc. Otakar Kalenda, Ing. 

Vladimír Záleský, PaedDr. Josef Lukášek 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  -  10 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

USNESENÍ VS/11/42/2014 

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 23. 1. 2014 
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K bodu 4 

Informace o průběhu dotačního řízení MPSV na rok 2014 

Ing. Ivan Guman informoval o dosavadním průběhu dotačního řízení Ministerstva práce a 

sociálních věcí za rok 2014. Uvedl, že v současné chvíli se situace jeví optimisticky, nicméně je 

třeba vyčkat, protože ještě nebylo vydáno rozhodnutí. Hovořil rovněž o nutnosti dofinancování 

sociální služby pro Apropo Jičín, o.p.s, které nestihlo podat včas žádost pro rok 2014.  

 

Dotazy a diskuse: Ing. Mgr. Jiří Vitvar, Mgr. Robert Černý, RNDr. Petr Žďánský, CSc., Ing. 

Vladimír Derner 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  -  10 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

USNESENÍ VS/11/43/2014 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

I. b e r e  n a  v ě d o m í   informace Ing. Ivana Gumana o průběhu dotačního řízení MPSV 

na rok 2014 

 

K bodu 5 

Materiály do krajského zastupitelstva 

Ing. Mgr. Jiří Vitvar informoval o materiálech, připravených pro jednání Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje dne 3. 2. 2014.  
 

1) Návrh na schválení zapojení zůstatků 4 individuálních projektů a grantového 

projektu do rozpočtu na rok 2014   
 

Odbor sociálních věcí žádá prostřednictvím Rady Královéhradeckého kraje 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje o zapojení zůstatku projektu Služby sociální 

prevence v Královéhradeckém kraji II do rozpočtu 2014 ve výši 13 665 256,15 Kč, 

zůstatku projektu Podpora sociální integrace obyvatel vyloučených lokalit 

v Královéhradeckém kraji III do rozpočtu 2014 ve výši 4 822 878,27 Kč, zůstatku 

projektu Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji III do 

rozpočtu 2014 ve výši 410 477,91 Kč, zůstatku projektu Rozvoj dostupnosti a kvality 

sociálních služeb v Královéhradeckém kraji IV do rozpočtu 2014 ve výši 1 597 435,13 Kč 

a zůstatku projektu Česko-slovenská výměna zkušeností v oblasti práce a sociálních věcí 

do rozpočtu 2014 ve výši 254 118,98 Kč.   

                  

2) Návrh převodu nedočerpaných prostředků z přidělených limitů v rozpočtu Fondu 

rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje pro odvětví sociálních věcí pro rok 

2013 do roku 2014 

 

Z objektivních důvodů nebylo možné ke konci rozpočtového roku 2013 dočerpat všechny 

přidělené limity na schválené akce odvětví sociálních věcí ve Fondu rozvoje a reprodukce 
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kraje. Jedná se především o investiční akci Výstavba a rekonstrukce Domova Dolní 

zámek Teplice nad Metují na zvláštní režim, která byla zahájena na podzim a většina 

prací bude realizována v roce 2014. Dále se jedná zejména o převod nedočerpaných 

prostředků u akcí, na jejichž realizaci byly schváleny prostředky v závěru roku a 

z důvodu vyšší časové náročnosti přípravy akcí a klimatických podmínek budou realizace 

probíhat v roce 2014 - Řešení bezpečné evakuace v Domově důchodců Dvůr Králové nad 

Labem, Vybudování evakuačního výtahu v Domově důchodců v Hradci Králové, 

Odstranění vlhkosti z jídelny v Domově V Podzámčí v Chlumci nad Cidlinou. 

 

 

Dotazy a diskuse: Ing. Vladimír Derner, Bc. Otakar Kalenda, Ing. Mgr. Jiří Vitvar, Mgr. Robert 

Černý, Ing. Vladimír Záleský 

 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  -  10 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

USNESENÍ VS/11/44/2014 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

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

 

1) Návrh na schválení zapojení zůstatků 4 individuálních projektů a grantového projektu 

do rozpočtu na rok 2014   

2) Návrh převodu nedočerpaných prostředků z přidělených limitů v rozpočtu Fondu 

rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje pro odvětví sociálních věcí pro rok 

2013 do roku 2014 

 
 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu Ing. Vladimíra Dernera 

Hlasování: 

Pro  -  3 

Proti  -  0       

Zdržel se -     7 

 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

I. d o p o r u č u j e   Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje, aby uložilo Radě 

Královéhradeckého kraje vypsání výběrového řízení na vedení účtů kraje 

 

 

Návrh nebyl přijat. 
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K bodu 6 

Různé 

Bc. Věra Dejmková tlumočila pozvánku občanského sdružení Život bez bariér ke konání 

výjezdního zasedání Výboru sociálního v sídle sdružení v Nové Pace. Členové výboru se 

předběžně shodli na bližším upřesnění termínu výjezdního zasedání v průběhu následujících 

zasedání. 

 

Ing. Mgr. Jiří Vitvar informoval o úspěšném grantovém projektu u Ministerstva práce a 

sociálních věcí, na základě kterého odbor sociálních věcí předpokládá navýšení počtu 

zaměstnanců sociálně-právní ochrany dětí o pět osob. Předpokládané zahájení projektu je 1. 

března s dobou trvání 16 měsíců. 

 

PaedDr. Josef Lukášek informoval o blížících se termínech dvou výběrových řízení na obsazení 

pracovní pozice ředitelů příspěvkových organizací – Barevných domků Hajnice a Domova 

důchodců Police nad Metují. 

 

 

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 10.20 hodin jednání ukončil. Příští jednání výboru 

proběhne dne 20. 2. 2013 od 9.00 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal:  Jiří Altmann 

 

 

……………………………………….. 

Bc. Otakar Kalenda 

předseda výboru  

…………………………………………. 

RNDr. Petr Žďánský, CSc. 

ověřovatel zápisu 

 


