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Z á p i s 
 

z 6. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 30. 5. 2013 od 14 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 

 

 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Omluveni: Ing. Daniela Lusková, p. Liana Cholevová, Bc. Věra Dejmková, Bc. Zdeňka 

Šárová 

 

Nepřítomni:   
 

Program jednání: 

 

1. Zahájení, schválení programu, schválení hostů 

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

3. Komise Rady KHK pro plánování a financování sociálních služeb – nominace členů za 

Výbor sociální 

4. Dotační programy odvětví sociálních věcí na rok 2013  

5. Ostatní materiály do krajského zastupitelstva  

6. Informace ze sociální oblasti 

7. Různé  

8. Závěr 

 

Jednání v 14.00 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 6. 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 

 

 Ing. Ivan Guman, odbor sociálních věcí 

 

 Mgr. Jiří Zeman, odbor sociálních věcí 
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 jednání výboru se rovněž zúčastnil:  

 

 

 PaedDr. Josef Lukášek, člen rady, gestor odvětví sociálního 

 

 

Hlasování: 
Pro  -           8     

Proti  -   0         

         Zdržel se  -   0 

 

 

K bodu 2 

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

 

Mgr. Robert Černý informoval o výsledku výběrového řízení k veřejné zakázce s názvem 

„Koordinace a řízení projektu RODINNÉ PASY v Královéhradeckém kraji v roce 2013.“ 

Doplnil, že vítěznou nabídkou byla shledána nabídka společnosti Sun Drive Communications, 

s.r.o., která vykonávala činnosti koordinátora i v minulém období. Kontaktním centrem pro kraj 

nadále zůstává Centrum přátelské rodině Budulínek. Zároveň doplnil, že v rámci zefektivnění 

kontroly subjektů-poskytovatelů slev v Královéhradeckém kraji, bude na území 

Královéhradeckého kraje působit koordinátorka, která bude na chod slevového systému v praxi 

dohlížet. Vzhledem k tomu, že realizace úkolů, zadaných na minulém jednání Výboru sociálního, 

probíhá, doplnil Bc. Otakar Kalenda, že platnost usnesení V/5/15/2013 i nadále trvá.  

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

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  -  9 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

USNESENÍ VS/6/20/2013 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

I.  k o n s t a t u j e , že platnost USNESENÍ VS/5/15/2013   stále trvá 

 

 

K bodu 3 

Komise Rady KHK pro plánování a financování sociálních služeb – nominace členů za 

Výbor sociální 

 

Bc. Otakar Kalenda shrnul Radou Královéhradeckého kraje schválený počet a složení Komise 

pro plánování a financování sociálních služeb s tím, že na dnešním jednání je třeba nominovat a 

schválit potřebné zastoupení Výboru sociálního, tedy 4 jeho členy. V rámci diskuse PaedDr. 

Josef Lukášek nominoval Bc. Otakara Kalendu. Ing. Anna Maclová nominovala Ing. Vladimíra 

Dernera a Bc. Miloslava Plasse. Bc. Otakar Kalenda nominoval Ing. Vladimíra Dernera, RNDr. 

Petra Žďánského, CSc., a PhDr. Taťánu Lankašovou, CSc. Po dotazu předsedy výboru všichni 
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navržení členové se svou nominací souhlasili, s výjimkou PhDr. Taťány Lankašové, CSc., která 

se své nominace vzdala ve prospěch RNDr. Petra Žďánského, CSc. Navrhovaní zástupci za 

výbor sociální do Komise Rady Královéhradeckého kraje pro plánování a financování sociálních 

služeb tedy jsou: 

 

Bc. Otakar Kalenda 

RNDr. Petr Žďánský, CSc. 

Ing. Vladimír Derner 

Bc. Miloslav Plass 

Návrh – hlasovat aklamačně 

Hlasování: 

Pro  -  8 

Proti  -  0       

Zdržel se -     1 

 

 

K bodu 4 

Dotační programy odvětví sociálních věcí na rok 2013  

Ing. Mgr. Jiří Vitvar informoval o záměru Ministerstva práce a sociálních věcí přidat do systému 

financování sociálních služeb určité prostředky, a z toho plynoucím přerozdělení a vytvoření 

rezervy na dofinancování předem vytipovaných sociálních služeb na úrovni kraje. Doplnil, že 

s tímto posílením financování nebylo v rámci vyjednávání územních skupin počítáno, nicméně 

hodnotící komise již s touto novou informací při svém jednání pracovala. Bc. Otakar Kalenda 

shrnul, že v rozpočtu je nyní 26 milionů, z čehož program „B“ tvoří kolem 1.600.000,- Kč. 

Zbytek tvoří program „A“, kdy částka tří milionů byla vyčleněna. Hodnotící komise navrhla vést 

tuto částku prozatím jako rezervu s tím, že nadále bude postupováno dle toho, zda a jakým 

způsobem budou finance ze strany ministerstva skutečně posíleny. Ing. Ivan Guman následně 

informoval o obou dotačních programech. Aktuální výstupy (návrhy) z hodnotící komise měli 

členové výboru k dispozici. 

Dotazy a diskuse: PaedDr. Josef Lukášek, RNDr. Petr Žďánský, CSc., Bc. Otakar Kalenda, Mgr. 

Jiří Zeman, Ing. Ivan Guman, Mgr. Robert Černý 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  -  9  

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 
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USNESENÍ VS/6/21/2013 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

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

programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách, v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2013, dle 

předloženého návrhu hodnotící komise  

 

 

Bc. Otakar Kalenda informoval o dotačním programu pro podporu činností, které navazují, 

kooperují nebo rozšiřují sociální služby a pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém 

kraji pro rok 2013. Doplnil, že návrh hodnotící komise, až na 3 výjimky, které byly předneseny a 

komentovány, kopíruje návrh, zaslaný členům výboru. 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  -  9  

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

USNESENÍ VS/6/22/2013 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

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

programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální 

služby a pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji pro rok 2013, 

dle návrhu hodnotící komise  

 

 

 

K bodu 5 

Ostatní materiály do krajského zastupitelstva  

Výbor byl informován o materiálech, připravených pro aktuální zasedání krajského 

zastupitelstva (17. 6. 2013): 

 

1) Aktualizace Plánu rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 2011 – 2016, 

Síť podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého kraje pro období 2013 – 

2014 

 

Mgr. Jiří Zeman informoval o aktualizaci Sítě podporovaných sociálních služeb 

Královéhradeckého kraje pro období 2013 -2014. Uvedl, že k této aktualizaci dochází zejména 

z důvodu zachování pružnosti a schopnosti reakce na poptávku, a to v souladu s krajským 

dotačním řízením. Podrobněji zmínil návrhy, které nebyly akceptovány, přičemž odkázal na 

materiál, který byl členům výboru zaslán. Upozornil také na odstranění chyby v jedné z tabulek. 

 

Dotazy a diskuse: Bc. Miloslav Plass, RNDr. Petr Žďánský, CSc., Ing. Anna Maclová, Mgr. 

Robert Černý, Bc. Otakar Kalenda 

 



 5 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  -  9  

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

USNESENÍ VS/6/23/2013 

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 pro období 2011 – 2016, Síť 

podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého kraje pro období 2013 – 2014 

dle předložených materiálů 

 

 

 

2) Návrh na přerozdělení příspěvků na provoz příspěvkových organizací odvětví 

sociálních věcí na rok 2013   

Ing. Mgr. Jiří Vitvar informoval o návrhu odboru na přerozdělení příspěvků na provoz 

příspěvkových organizací odvětví sociálních věcí na rok 2013. Doplnil, že úpravy příspěvků na 

provoz byly provedeny v rámci schválené výše příspěvku na provoz na rok 2013. Zmínil rovněž 

snížení předpokládaných nákladů na stěhování Domova Dolní Zámek Teplice nad Metují, neboť 

se podařilo najít bližší náhradní  objekt namísto původně plánovaného objektu v Opočně. 

 

Dotazy a diskuse: Ing. Anna Maclová 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  -  9  

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

USNESENÍ VS/6/24/2013 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

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

příspěvků na provoz příspěvkových organizací odvětví sociálních věcí na rok 2013, 

dle předloženého materiálu 

 

 

 

 

 

 



 6 

3) Dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Dětský domov a školní jídelna, 

Nechanice, Hrádecká 267 

 

Ing. Mgr. Jiří Vitvar informoval o materiálu, předkládaném odborem školství. Uvedl, že 

předpokládaná změna pokrývá záměr provozování zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

v citovaném zařízení. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc bude zřízeno v souladu se 

zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a bude 

umístěno v uvolněných prostorách (bývalý služební byt domovníka) bez nutnosti navýšení 

investičních prostředků. Vybavení bude realizováno z vlastních zdrojů a bezplatných převodů 

nepotřebného majetku v rámci Královéhradeckého kraje. Z pohledu odboru sociálních věcí se jeví 

předpokládaná změna jako potřebná. 

 

Dotazy a diskuse: Ing. Anna Maclová, Ing. Mgr. Jiří Vitvar, PaedDr. Josef Lukášek, RNDr. Petr 

Žďánský, CSc. 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  - 9  

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

USNESENÍ VS/6/25/2013 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

I. d o p o r u č u j e  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit Dodatek č. 3 

zřizovací listiny příspěvkové organizace Dětský domov a školní jídelna, Nechanice, 

Hrádecká 267, spočívající ve zřízení zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

 

 

4) Návrh na poskytnutí finančního daru Radě seniorů ČR 

 

PaedDr. Josef Lukášek informoval o žádosti Rady seniorů ČR o poskytnutí finančního daru ve 

výši 390.000 Kč. Doplnil, že odbor sociálních věcí je schopen ze své kapitoly uvolnit částku 

v celkové výši 250.000 Kč. Zmínil rovněž aktivity, na které finanční dar Rada seniorů v minulém 

roce užila. Bc. Otakar Kalenda upozornil na blížící se zasedání Komise Rady 

Královéhradeckého kraje pro řešení problematiky seniorů, která by měla zejména posoudit 

účelnost poskytnutí finančního daru.  

 

Dotazy a diskuse: PhDr. Taťána Lankašová, Ing. Anna Maclová, RNDr. Petr Žďánský, CSc., Bc. 

Miloslav Plass 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení Bc. Miloslava Plasse 

Hlasování: 

Pro  -  5  

Proti  -  0       

Zdržel se -     3 
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Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

I. d o p o r u č u j e   Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje přispět Radě seniorů částkou 

ve výši 15.000,- Kč (náklady na provoz kanceláře). 

  

Návrh nebyl přijat.  

 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení Bc. Otakara Kalendy 

Hlasování: 

Pro  -  4  

Proti  -  1       

Zdržel se -     3 

 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

II. d o p o r u č u j e   Komisi Rady Královéhradekého kraje pro řešení problematiky 

seniorů, aby se materiálem „Návrh na poskytnutí finančního daru Radě seniorů ČR“ 

podrobně zabývala, a to zejména v návaznosti na informace o využití daru Radě 

seniorů ČR v minulých letech a zároveň výbor doporučuje tento finanční příspěvek 

oproti návrhu výrazně ponížit. 

 

Návrh nebyl přijat.  

 

 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení – původní verze 

Hlasování: 

Pro  -  0  

Proti  -  8       

Zdržel se -     0 

 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

I. d o p o r u č u j e   Zastupitelstvu Královérhadeckého 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  

 

Návrh nebyl přijat.  

 

 

 

5) Návrh na schválení dodatku č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov v 

Podzámčí 

 

Ing. Mgr. Jiří Vitvar informoval o žádosti citované příspěvkové organizace o schválení svého záměru 

pořádat, v rámci doplňkové činnosti, další vzdělávání pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních 

službách, a to jak pro své zaměstnance, tak i pro zaměstnance ostatních poskytovatelů sociálních služeb.  
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Vzdělávání bude zajištěno převážně vlastními zaměstnanci, pouze výjimečně dodavatelsky. Doplnil, že 

pořádání vzdělávání nebude na úkor hlavní činnosti domova. Domov pro účely tohoto vzdělávání požádá  

MPSV o akreditaci vzdělávacího zařízení a akreditaci jednoho vzdělávacího programu a o živnostenské 

oprávnění.  Z tohoto důvodu je třeba rozšířit zřizovací listinu Domova V Podzámčí o doplňkovou činnost 

Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti. 

 

Dotazy a diskuse: Ing. Anna Maclová 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  -  8  

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

USNESENÍ VS/6/26/2013 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

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

listiny příspěvkové organizace odvětví sociálních věcí Domov v Podzámčí, Chlumec 

nad Cidlinou, formou dodatku č. 3 s účinností od 17.6.2013, s tím, že tato činnost 

nebude vykonávána na úkor hlavní činnosti 

 

 

K bodu 6 

Informace ze sociální oblasti 

Ing. Mgr. Jiří Vitvar informoval o aktuální situaci v Domově Dolní Zámek Teplice. Dále 

upozornil na materiál, předkládaný k jednání zastupitelstva odborem investic, týkající 

s přerozdělení Fondu rozvoje a reprodukce – odvětví sociálních věcí. PaedDr. Josef Lukášek 

informoval o dvou havarijních situacích v příspěvkových organizacích a dále o žádosti Ústavu 

sociální péče pro mládež Kvasiny o přestavbu garáže z důvodu rozšíření pekárny, do které 

dochází klienti zařízení. 

 

K bodu 7 

Různé 

Mgr. Jiří Zeman informoval o žádost občanského sdružení Paprsky života se sídlem v Břeclavi. 

Občanské sdružení vzniklo s cílem podpory osob se zdravotním postižením. Žádost o finanční 

příspěvek v nespecifikované výši je směřována k podpoře osobních potřeb pana Jaroslava 

Vrúbela, upoutaného na ortopedický vozík, bytem v Břeclavi, na úhradu nezbytných výdajů, léků, 

rehabilitací, kompenzačních pomůcek a dalších činností. Doplnil, že odbor sociálních věcí 

nedoporučuje žádosti vyhovět. Vzhledem k tomu, že se jedná o občanské sdružení zaměřené na 

individuální podporu jedince, který žije mimo území Královéhradeckého kraje, nebyla shledána 

podpora žádosti o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Královéhradeckého kraje 

odůvodněnou.  
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Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  -  8  

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

 

 

USNESENÍ VS/6/27/2013 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

I. s e  s e z n á m i l   se žádostí občanského sdružení Paprsky naděje 

 

II.  b e r e  n a  v ě d o m í   stanovisko odboru sociálních věcí k této žádosti 

 

III.  d o p o r u č u j e  na základě  tohoto stanoviska žádosti občanského sdružení Paprsky 

naděje nevyhovět 

 

 

 

Ing. Anna Maclová informovala o konání 5. Ročníku Festivalu sociálních služeb Poznejme se 

navzájem 2013, který se koná v Hradci Králové dne 7.6.2013 od 10.00 do 19.00 hodin. Zároveň 

pozvala přítomné k účasti. 

 

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 16.10 hodin jednání ukončil. 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal:  Jiří Altmann 

……………………………………….. 

Bc. Otakar Kalenda 

předseda výboru  

…………………………………………. 

PhDr. Taťána Lankašová, CSc. 

ověřovatelka zápisu 

 


