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Z á p i s 
 

z 10. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 28. 11. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 

 

 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Omluveni: PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D.,  Bc. Věra Dejmková 

Nepřítomni:   
 

Program jednání: 

 

1. Zahájení, schválení programu, schválení hostů 

2. Návrh rozpočtu KHK na rok 2014 – odvětví sociálních věcí 

3. Aktualizace sítě sociálních služeb KHK 

4. Ostatní materiály do krajského zastupitelstva 

5. Informace ze sociální oblasti 

6. Termíny jednání sociálního výboru na rok 2014 

7. Různé 

8. 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 novou členku výboru, 

paní Blanku Čiháčkovou, která nahradila pana Františka Kinského. V úvodu jednání vystoupila 

Ing. Daniela Lusková a oznámila členům výboru, že rezignuje na své členství ve výboru. 

Doplnila, že důvodem je její úspěšně absolvované výběrové řízení na funkci ředitelky 

příspěvkové organizace Královéhradeckého kraje – Domov důchodců Hradec Králové, kde se 

ujímá funkce dne 1. 1. 2014. Poděkovala členům výboru za spolupráci a následně jednání 

opustila.  

 

K bodu 1 

Zahájení, schválení programu, schválení hostů 

 jednomyslně byl schválen program 10. 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 

 

 Ing. Jitka Stránská, odbor sociálních věcí 
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 Mgr. Jiří Zeman, odbor sociálních věcí 

 

 Ing. Ivan Guman, odbor sociálních věcí 

 

 

 

 jednání výboru se rovněž zúčastnil:  

 

 

 PaedDr. Josef Lukášek, člen rady, gestor odvětví sociálního 

 

 

Hlasování: 
Pro  -          9     

Proti  -   0         

         Zdržel se  -   0 

 

 

K bodu 2 

Návrh rozpočtu KHK na rok 2014 – odvětví sociálních věcí 

 

Bc. Otakar Kalenda informoval o návrhu rozpočtu Královéhradeckého kraje, který je předkládán 

ke schválení Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje. Doplnil, že u příspěvkových organizací 

odvětví sociálních věcí nedošlo v oblasti příspěvku na provoz ke krácení oproti loňskému roku. 

Ke drobnému krácení došlo pouze u ostatních běžných výdajů. V rámci FRR zmínil významnější 

akci, jíž je probíhající rekonstrukce v Domově Dolní Zámek Teplice nad Metují. Ing. Mgr. Jiří 

Vitvar doplnil, že rovněž dotace na sociální služby zůstaly ve výši roku 2013. 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  - 10 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

USNESENÍ VS/10/36/2013 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

I.  p r o j e d n a l   návrh rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2014 – odvětví 

sociálních věcí, včetně Fondu rozvoje a reprodukce, bez výhrad 

 

 

 

K bodu 3 

Aktualizace sítě sociálních služeb KHK 

 

Mgr. Jiří Zeman informoval o aktualizaci sítě sociálních služeb Královéhradeckého kraje, jejíž 

návrh je rovněž předkládán Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje ke schválení. Odkázal na 
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informace, poskytnuté na minulém jednání výboru a doplnil, že cílem aktualizace je dosažení co 

možná nejvyšší transparentnosti a spravedlivého financování jednotlivých sociálních služeb. 

Uvedl, že v současné době jsou navštěvováni poskytovatelé sociálních služeb na území kraje a 

dle aktuálních potřeb je síť průběžně aktualizována. Zmínil rovněž krajskému úřadu došlé 

žádosti na aktualizaci sítě a roli Komise pro plánování a financování sociálních služeb při 

hodnocení těchto žádostí. Poté stručně shrnul konkrétní změny sítě. 

 

Dotazy a diskuse: Ing. Anna Maclová    

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  - 10 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

 

USNESENÍ VS/10/37/2013 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

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

rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 2011 – 2016, Síť podporovaných 

sociálních služeb Královéhradeckého kraje pro období 2013 – 2014, dle předložených 

materiálů 

 

 

 

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 9. 12. 2013. 

 

 

1) Návrh na přerozdělení příspěvků na provoz mezi 2 příspěvkovými organizacemi 

odvětví sociálních věcí na rok 2013 

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

mezi 2 příspěvkovými organizacemi odvětví sociálních věcí (snížení u DSS Skřivany a 

navýšení u DD Malá Čermná), dle aktuálních potřeb těchto organizací. Úpravy 

příspěvků na provoz byly provedeny v rámci schválené výše příspěvků na provoz na rok 

2013.  

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  - 10 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 
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USNESENÍ VS/10/38/2013 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

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

příspěvků na provoz mezi 2 příspěvkovými organizacemi odvětví sociálních věcí na rok 

2013, dle předložených materiálů a doplněného odůvodnění 

 

 

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

služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., v platném znění     

                                

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. V rámci tohoto dotačního řízení a ani při následném navyšování z rezervy 

dotačního titulu nemohly být vykryty veškeré objektivní potřeby poskytovatelů sociálních 

služeb. Oblastní charita Červený Kostelec a Občanské sdružení Cesta požádaly o 

dodatečné navýšení dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje vzhledem k nižšímu 

objemu dotací ze strany MPSV a tyto požadavky byly vyhodnoceny jako opodstatněné. 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  - 10 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

 

USNESENÍ VS/10/39/2013 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

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

v rámci dotačního řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 

108/2006 Sb.,v platném znění 

a) Občanskému sdružení Cesta pro odlehčovací služby o 50 tis. Kč 

b) Oblastní charitě Červený Kostelec pro domov pro osoby se zdravotním 

postižením Domov sv. Josefa o 650 tis. Kč 

 

z ostatních běžných výdajů kap. 28 rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2013 

 

 

 

K bodu 5 

Informace ze sociální oblasti 

Ing. Ivan Guman informoval o způsobu výpočtu vyrovnávací platby, přičemž odkázal na předem 

zaslaný materiál a promítanou prezentaci. Představil rovněž program, využívaný k výpočtu a 

zároveň internetovou adresu https://kissoshk.ders.cz/ , v rámci které je možno po přihlášení 

podávat připomínky, podněty a jiné v rámci tohoto programu. 

https://kissoshk.ders.cz/
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Dotazy a diskuse: Ing. Miloslav Plass, Bc. Otakar Kalenda, RNDr. Petr Žďánský, CSc., Mgr. 

Robert Černý, Ing. Anna Maclová, Ing. Vladimír Derner 

 

 

Bc. Otakar Kalenda informoval o proběhnuvším, již třetím ročníku Ceny Královéhradeckého 

kraje za přínos v sociálních službách. Zmínil jednotlivé kategorie a jejich vítěze. 

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

 

Ing. Mgr. Jiří Vitvar informoval o aktuální situaci v příspěvkové organizaci Barevné domky 

Hajnice v návaznosti na veřejnosprávní kontrolu zde provedenou. Uvedl, že v rámci této kontroly 

byly zjištěny závažné nedostatky takřka ve všech kontrolovaných oblastech (kontrola se netýkala 

kvality poskytované péče) a odbor sociálních věcí proto pro pondělní jednání Rady 

Královéhradeckého kraje připravil materiál, adekvátně na zjištěnou situaci reagující. PaedDr. 

Josef Lukášek doplnil, že v souvislosti s kontrolními zjištěními bude odborem sociálních věcí 

připraveno rovněž podání trestního oznámení na neznámého pachatele. 

 
Dotazy a diskuse: p. Liana Cholevová, Ing. Miloslav Plass, Ing. Vladimír Derner, Ing. Anna 

Maclová, Bc. Otakar Kalenda, RNDr. Petr Žďánský, CSc. 

  

 

K bodu 6 

Termíny jednání sociálního výboru na rok 2014 

Bc. Otakar Kalenda seznámil členy s návrhem termínů jednání Výboru sociálního pro rok 2014. 

Členové se shodli na následujících termínech:  

 

čtvrtek 23. 1. od 9.00 hod.  

čtvrtek 20. 2. od 9.00 hod.  

čtvrtek 20. 3. od 9.00 hod.  

čtvrtek 17. 4. od 9.00 hod. 

čtvrtek 29. 5. od 14.00 hod.  

čtvrtek 26. 6. od 9.00 hod.  

čtvrtek 28. 8. od 9.00 hod.  

čtvrtek 16.10. od 9.00 hod. 

čtvrtek 27.11. od 9.00 hod.  

 

Návrh – hlasovat o schválení předložených termínů jednání Výboru sociálního pro rok 2014 

Hlasování: 

Pro  - 10 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

 

 

 

K bodu 7 
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Různé 

 

Ing. Anna Maclová informovala o premiéře promítání filmu Jak se žije rodinám v Hradci 

Králové, které proběhne v kinu Bio Centrál dnes večer. 

 

K bodu 8 

Závěr 

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

že byly vyčerpány všechny body programu, v 11.25 hodin jednání ukončil. Příští jednání výboru 

proběhne dne 23. 1. 2013 od 9.00 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal:  Jiří Altmann 

 

 

……………………………………….. 

Bc. Otakar Kalenda 

předseda výboru  

…………………………………………. 

RNDr. Petr Žďánský, CSc. 

ověřovatel zápisu 

 


