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Z á p i s 
 

z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 29. 8. 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. Informace o průběhu transformace vybraných pobytových sociálních služeb 

3. Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Královéhradeckého kraje za rok 2012 

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 8. 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 

 

 Mgr. Michaela Klementová, odbor sociálních věcí 

 

 Bc. Michal Žehan, odbor investic 
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 jednání výboru se rovněž zúčastnil:  

 

 

 PaedDr. Josef Lukášek, člen rady, gestor odvětví sociálního 

 

 

 

 

Hlasování: 
Pro  -           10     

Proti  -   0         

         Zdržel se  -   0 

 

 

K bodu 2 

Informace o průběhu transformace vybraných pobytových sociálních služeb 

 

Mgr. Jana Fiedlerová informovala o materiálu, předloženém Radě Královéhradeckého kraje na 

jednání dne 12. 8. 2013. Zmínila zapojení příspěvkové organizace Barevné domky Hajnice do 

Výzvy C1 - „Podpora sociálních služeb komunitního typu vzniklých po transformaci“, která je 

příležitostí pro financování provozu části sociálních služeb poskytovaných v nových 

domácnostech do června 2015. Návrh na odsouhlasení předložení projektové žádosti 

příspěvkovou organizací Barevné domky Hajnice do příslušné výzvy byl předložen Radě KHK na 

schůzi 28. srpna 2013.  

 

Dotazy a diskuse: PhDr. Taťána Lankašová, Ing. Daniela Lusková, Bc. Otakar Kalenda 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  - 10 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

USNESENÍ VS/8/30/2013 

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 29. 8. 2013 

 

 

K bodu 3 

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Královéhradeckého kraje za rok 2012 

 

Mgr. Michaela Klementová představila Výroční zprávu o realizaci protidrogové politiky 

Královéhradeckého kraje za rok 2012, která vychází z Národní strategie protidrogové politiky na 
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období 2010 – 2018. V rámci předložené prezentace upozornila na nové trendy v oblasti drogové 

scény na území Královéhradeckého kraje.  

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  - 10 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

 

USNESENÍ VS/8/31/2013 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

I.  b e r e  n a  v ě d o m í   Výroční zprávu o realizaci protidrogové politiky 

Královéhradeckého kraje za rok 2012 

 

 

 

K bodu 4 

Materiály do krajského zastupitelstva 

Bc. Otakar Kalenda upozornil na bod s názvem „Návrh na poskytnutí finančního daru Radě 

seniorů ČR“ s tím, že se jedná o problematiku na minulém výboru (20. 6.) již projednanou a 

v dalším se tedy k ní není nutno za výbor vyjadřovat. Ing. Mgr. Jiří Vitvar poté představil ostatní 

materiály, předkládané odborem sociálních věcí pro jednání Zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje dne 9. 9. 2013. 

 

 

1) Návrh na schválení Dodatku č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov 

důchodců a Ústav sociální péče Česká Skalice 

 

Příspěvková organizace Domov důchodců a Ústav sociální péče Česká Skalice žádá o změnu 

názvu na „Domovy Na Třešňovce“ a to především z důvodu délky a složitosti názvu stávajícího. 

Navrhovaný název pak vychází z místního pojmenování lokality, kde se zařízení nachází. 

 

2) Návrh na poskytnutí finančního daru Českému červenému kříži    

                                

 

Ředitel Úřadu oblastního spolku ČČK Hradec Králové žádá o poskytnutí finančního daru ve výši 

350 tis. Kč na propagaci bezpříspěvkového dárcovství krve a jejích složek a na oceňování 

mnohonásobných bezpříspěvkových dárců a získávání nových dárců v Královéhradeckém kraji. 

O dar bylo úspěšně žádáno i v minulých letech a také díky podpoře Královéhradeckého kraje se 

v regionu podařilo zastavit úbytek prvodárců a získat nové dárce do registru aktivních dárců 

krve a plazmy. Jelikož v roce 2012 byl ČČK poskytnut dar ve výši 250 tis. Kč, navrhuje odbor 

sociálních věcí poskytnutí daru z ostatních běžných výdajů kap. 28 rozpočtu Královéhradeckého 

kraje ve výši 250 tis. Kč. 
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3) Návrh na schválení projektového záměru v oblasti sociálně-právní ochrany dětí do 

grantové výzvy Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany 

 

Odbor sociálních věcí předkládá Zastupitelstvu grantový záměr v oblasti sociálně-právní 

ochrany dětí, podaný do grantové výzvy "Podpora standardizace orgánů sociálně-právní 

ochrany", jehož záměrem je vytvoření podmínek pro systematickou sociální práci orgánů 

sociálně-právní ochrany s rodinami a dětmi jako nezbytného předpokladu pro aktivity veřejných 

orgánů v oblasti sociální integrace osob ohrožených sociálním vyloučením. Podpora 

standardizace orgánů sociálně-právní ochrany na úrovni Krajského úřadu Královéhradeckého 

kraje bude realizována prostřednictvím personálního posílení stávajícího týmu orgánu sociálně-

právní ochrany dětí i jeho profesního rozvoje. Dále dojde k nastavení systému odborné 

spolupráce mezi orgány sociálně-právní ochrany a dalšími fyzickými osobami, právnickými 

osobami a orgány veřejné moci (zejména pak územními samosprávními celky reprezentovanými 

Krajským úřadem Královéhradeckého kraje a jeho obcemi s rozšířenou působností), pověřenými 

osobami, poskytovateli sociálních služeb, zástupci škol a školských zařízení, Policií České 

republiky, Probační a mediační službou, soudem, státním zastupitelstvím, poskytovateli 

zdravotních služeb, případně dalšími fyzickými osobami, právnickými osobami a orgány veřejné 

moci zúčastněnými na péči o ohrožené děti podle místních potřeb a podmínek. 

Bc. Michal Žehan, referent oddělení ekonomického odboru investic, informoval o materiálu 

„Návrh na schválení změny financování jmenovitých akcí, v rámci schváleného limitu Fondu 

rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje pro rok 2013 - odvětví sociální věci“. Uvedl, že 

v rámci úspory prostředků, ke které došlo při realizaci výběrového řízení na rekonstrukci sídla 

příspěvkové organizace Domov Dolní Zámek Teplice nad Metují, je možno realizovat 

plánovanou investici – vybudování evakuačního výtahu v příspěvkové organizaci Domov 

důchodců Hradec Králové. 

 

PaedDr. Josef Lukášek informoval členy  výboru o anonymní stížnosti, adresované Zastupitelstvu 

Královéhradeckého kraje, v rámci které stěžovatelé poukazovali na nízké platy pracovníků 

v přímé péči u této organizace. 

 

   Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  - 11  

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

USNESENÍ VS/8/32/2013 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

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

kaje dne 9. 9. 2013: 

 

- Návrh na schválení Dodatku č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov 

důchodců a Ústav sociální péče Česká Skalice 

- Návrh na poskytnutí finančního daru Českému červenému kříži 
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- Návrh na schválení projektového záměru v oblasti sociálně-právní ochrany dětí do 

grantové výzvy Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany 

- Návrh na schválení změny financování jmenovitých akcí, v rámci schváleného 

limitu Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje pro rok 2013 - odvětví 

sociální věci 

 

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

 

 

 

K bodu 5 

Informace ze sociální oblasti 

Ing. Mgr. Jiří Vitvar informoval o navýšení dotace pro sociální služby v Královéhradeckém kraji 

v celkové výši 27,243 mil. Kč, ke kterému došlo ze strany MPSV. Dále zmínil plánované 

stěhování Domova Dolní Zámek Teplice nad Metují do náhradního objektu, ke kterému dojde 

v říjnu tohoto roku z důvodu rekonstrukce objektu stávajícího. 

 

PaedDr. Josef Lukášek informoval o setkání, které se konalo na Ministerstvu práce a sociálních 

věcí za účasti zástupců Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. V rámci tohoto setkání byl 

mj. řešen nezdařený přesun dávkových systémů na Úřad práce České republiky a chybějící 

národní plán pro poskytování sociálních služeb. 

 

Ing. Anna Maclová informovala o slavnostním otevření nového denního stacionáře Centra pro 

zdravotně postižené Hradec Králové Daneta. Rovněž zmínila otevření restaurace Dobromysl, 

jejímž provozovatelem je obecně prospěšná společnost Lávka, založená občanským sdružením 

Prostor Pro. 

 

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, v 10.15 hodin jednání ukončil. 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal:  Jiří Altmann 

 

 

……………………………………….. 

Bc. Otakar Kalenda 

předseda výboru  

…………………………………………. 

RNDr. Petr Žďánský, CSc. 

ověřovatel zápisu 

 


