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Z á p i s 
 

z 9. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 26. 9. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 

 

 

 

Přítomni: 13 (dle prezenční listiny) 

 

Omluveni: - 

Nepřítomni:  - 

 

Program jednání: 

 

1. Zahájení, schválení programu, schválení hostů 

2. Návrh na schválení navýšení dotací v rámci dotačního řízení na podporu sociálních 

služeb 

3. Informace o aktualizaci sítě sociálních služeb 

4. Ostatní 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 9. 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. Jiří Zeman, odbor sociálních věcí 

 

 

 

Hlasování: 
Pro  -           13     

Proti  -   0         

         Zdržel se  -   0 
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K bodu 2 

Návrh na schválení navýšení dotací v rámci dotačního řízení na podporu sociálních služeb 

Bc. Otakar Kalenda stručně informoval o skutečnostech, které předcházely návrhu na schválení 

navýšení dotací v rámci dotačního řízení na podporu sociálních služeb, kdy Zastupitelstvo kraje 

dne 17. 6. 2013 schválilo dotace na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 

108/2006 Sb.,v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2013 s tím, že byla ponechána 

částka 2,965 mil. Kč pro následné dorozdělení v návaznosti na výsledky 3. kola dotačního řízení 

MPSV pro rok 2013. Nyní je navrhováno navýšení dotací a možnost čerpání navýšené částky v 1. 

čtvrtletí roku 2014, kdy byly vybrány především malé organizace, které nemají silné zázemí a 

pravidelně se dostávají v 1. čtvrtletí každého roku do platební neschopnosti, protože první 

splátka peněžních prostředků k nim dorazí až koncem měsíce března a finanční prostředky 

předešlého roku musí vyúčtovat k 31. 12. každého roku. Informace poté doplnil Ing. Mgr. Jiří 

Vitvar, přičemž uvedl konkrétní sociální služby, které budou navýšenou dotací posíleny. 

 

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

Zeman, Ing. Daniela Lusková 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  - 13 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

USNESENÍ VS/9/33/2013 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

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

 

1) schválit navýšení dotací v rámci dotačního řízení na podporu sociálních služeb, dle 

předložených materiálů 

2) prodloužit termín čerpání navýšené částky do 31. 3. 2014 

3) schválit dotaci ve výši 60 tis. Kč Pečovatelské službě Města Dvůr Králové nad Labem 

– noclehárny 

4) prominout limit maxima čerpání dotace do výše 30% celkových nákladů služby pro 

osobní asistenci Diakonie ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí 

5) povolit čerpání přidělené dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje původně pro 

pečovatelskou službu Rehamedica Žacléř, akciová společnost pečovatelské službě 

Rehamedica příspěvková organizace 
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K bodu 3 

Informace o aktualizaci sítě sociálních služeb 

 

Mgr. Jiří Zeman informoval o aktualizaci sítě sociálních služeb v Královéhradeckém kraji. 

Změny v síti se týkají především změn právní formy poskytovatelů, ke kterým dochází na základě 

blížící se účinností nového občanského zákoníku. Dále se jedná o sloučení služeb a registrací a 

změny v rozsahu poskytování sociálních služeb, ke kterým dochází na základě kontroly 

schváleného rozsahu služeb a vykazování dat prostřednictvím aplikací MPSV Poskytovatel a 

Benchmarking. Zmínil rovněž aktualizaci kapacit a rozšíření kapacit na základě popisů služeb. 

Bc. Otakar Kalenda doplnil odkazem na celkové vyčíslení finančních dopadů, které je součástí 

předkládaného materiálu. 

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

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  - 13 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

 

USNESENÍ VS/9/34/2013 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

I.  b e r e  n a  v ě d o m í   informaci o aktualizaci sítě sociálních služeb 

 

 

 

K bodu 4 

Ostatní materiály do krajského zastupitelstva 

Ing. Mgr. Jiří Vitvar představil ostatní materiály, předkládané odborem sociálních věcí pro 

jednání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje dne 21. 10. 2013. 

 

 

1) Návrh na přerozdělení příspěvků na provoz příspěvkových organizací odvětví 

sociálních věcí na rok 2013 

Odbor sociálních věcí předkládá návrh na přerozdělení příspěvků na provoz na rok 2013 mezi 

příspěvkové organizace dle aktuálních potřeb organizací. Úpravy příspěvků na provoz byly 

provedeny v rámci schválené výše příspěvku na provoz na rok 2013 ve vazbě na mimořádné 

navýšení dotací z MPSV a v souvislosti s řešením velmi nízkých mezd pracovníků v sociálních 

službách. 
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2) Návrh na poskytnutí neinvestičního účelově vázaného příspěvku Centru EP na 

řízení a administraci projektu a realizaci aktivit projektu Rozvoj dostupnosti a 

kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji IV 

 

Rada Královéhradeckého kraje schválila dne 16. 9. 2013 realizaci individuálního projektu 

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

zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí neinvestičního účelově vázaného příspěvku Centru EP na 

řízení a administraci a realizaci klíčových aktivit projektu.  

 

 Dotazy a diskuse: Ing. Anna Maclová, Ing. Vladimír Derner, Ing. Miloslav Plass  

 

 

3) Návrh na podání žádosti o dotaci v programu Podpora koordinátorů pro romské 

záležitosti pro rok 2014 na Úřad vlády 

                                

 

Královéhradecký kraj zřizuje funkci metodika sociální prevence, který v rozsahu své působnosti 

také vykonává práci koordinátora pro romské záležitosti. Od roku 2008 je na Úřadu vlády ČR 

vyhlašován dotační titul s možností žádat o dotaci na náklady spojené s prací koordinátora pro 

romské záležitosti. Do roku 2007 poskytovalo finanční prostředky na tuto činnost Ministerstvo 

financí České republiky, od roku 2008 převzal financování koordinátorů pro romské záležitosti 

Úřad vlády ČR, prostřednictvím dotačního titulu pro kraje. Z dotace je možné hradit mzdové 

prostředky, provozní výdaje, výdaje spojené s rozšiřováním a prohlubováním kvalifikace 

koordinátora, poplatky za účast na konferencích a seminářích, nákup odborné literatury, výdaje 

spojené s řešením úkolů v působnosti koordinátora. Koordinátor romských poradců plní úkoly 

vyplývající zejména z Programového prohlášení Rady Královéhradeckého kraje, ze Strategie 

integrace sociálně vyloučených lokalit v Královéhradeckém kraji na léta 2011 – 2016 a jejího 

realizačního plánu. Koordinátor vykonává svou činnost na 0,5 úvazku. 

 

 

4) Návrh na schválení Dodatku č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov 

sociálních služeb Skřivany, IČ 00578991 

 

Ředitel organizace Domov sociálních služeb Skřivany, Ing. Slavomil Štefán, žádá o změnu ve 

zřizovací listině ve smyslu doplnění vedlejší činnosti - Výroba elektřiny, a to z důvodu toho, že 

organizace dokončila schválenou investiční akci „Fotovoltaické panely -  nový areál“ a 

obdržela licenci na výrobu elektřiny ve fotovoltaické elektrárně do 20 kWp. Dále žádá o doplnění 

vedlejší činnosti o Výrobu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, 

obory činností: 

- výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, 

kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů, 

- výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků 

- velkoobchod a maloobchod, 

- praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží 

 

čímž organizace postihne výrobu a prodej drobných výrobků keramické a svíčkařské dílny a 

výrobu dalších drobností, a také možnost praní a mandlování prádla pro veřejnost. 
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5) Návrh na schválení Dodatku č. 3 zřizovací litiny příspěvkové organizace Domov 

Dědina Opočno 

 

Návrh na rozšíření zřizovací listiny je předkládán v souvislosti se záměrem Domova Dědina 

rozšířit spektrum sociálních služeb o službu chráněné bydlení (§ 51 zákona č. 108/2006Sb., o 

sociálních službách) poskytovaného v bytech běžné zástavby, a to v návaznosti na poptávku a 

potřeby cílové skupiny v regionech (Jaroměřsko, Novoměstsko, Třebechovicko) – výstupy 

z monitorování potřeb, žádosti zájemců o pobytové služby a výstupy z procesu plánování 

sociálních služeb na úrovni KHK. Cílovou skupinu tvoří osoby s mentálním postižením s nízkou 

mírou podpory. V krátkodobém a střednědobém výhledu je rozšíření služeb plánováno 

v lokalitách Nové Město nad Metují, Jaroměř a Třebechovice pod Orebem s celkovou maximální 

kapacitou 10 uživatelů. Kapacita služby domov pro osoby se zdravotním postižením 

poskytovatele Domov Dědina není tímto záměrem dotčena. Služba chráněné bydlení bude 

poskytována v pronajatých nemovitostech. 

 

Dotazy a diskuse: Ing. Miloslav Plass, Ing. Anna Maclová 

 

 Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  - 13  

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

USNESENÍ VS/9/35/2013 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

I.  p r o j e d n a l  materiály, připravené pro jednání Zastupitelstva Královéhradeckého 

kaje dne 21. 10. 2013: 

 

- Návrh na přerozdělení příspěvků na provoz příspěvkových organizací odvětví 

sociálních věcí na rok 2013 

- Návrh na poskytnutí neinvestičního účelově vázaného příspěvku Centru EP na řízení 

a administraci projektu a realizaci aktivit projektu Rozvoj dostupnosti a kvality 

sociálních služeb v Královéhradeckém kraji IV 

- Návrh na podání žádosti o dotaci v programu Podpora koordinátorů pro romské 

záležitosti pro rok 2014 na Úřad vlády 

- Návrh na schválení Dodatku č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov 

sociálních služeb Skřivany, IČ 00578991 

- Návrh na schválení Dodatku č. 3 zřizovací litiny příspěvkové organizace Domov 

Dědina Opočno 

 

 

II. d o p o r u č u j e  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit tyto materiály 
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K bodu 5 

Informace ze sociální oblasti 

Bc. Otakar Kalenda informoval o 17. ročníku turnaje v přehazované mentálně postižených 

sportovců, který 6. 9. 2013 pořádala příspěvková organizace Královéhradeckého kraje - Ústav 

sociální péče pro mládež v Kvasinách. 

Informoval rovněž o slavnostním otevření nového denního stacionáře Centra pro zdravotně 

postižené Hradec Králové Daneta. 

 

Ing. Mgr. Jiří Vitvar informoval o letošním ročníku soutěže Cena sociálních služeb, který se bude 

konat v listopadu. 

 

Ing. Anna Maclová informovala o sportovních hrách seniorů v Hradci Králové, které proběhnou 

dnešního dne. 

 

K bodu 6 

Různé 

 

Členové výboru byli informováni o odměnách za účast na jednání a upozorněni na nutnost 

odevzdat požadované dokumenty pro personální oddělení. 

 

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 10.15 hodin jednání ukončil. 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal:  Jiří Altmann 

 

 

……………………………………….. 

Bc. Otakar Kalenda 

předseda výboru  

…………………………………………. 

PhDr. Taťána Lankašová, CSc. 

ověřovatelka zápisu 

 


