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Z á p i s 
 

z úvodního jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 4. 12. 2012 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 

 

 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

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

 

Nepřítomni:   
 

Program jednání: 

 

1. Zahájení, schválení programu, schválení hostů 

2. Organizační záležitosti – představení členů výboru, termíny jednání výboru na rok 2013 

3. Představení náplně odboru sociálních věcí KÚ KHK 

4. Seznámení se strategickými a rozvojovými dokumenty KHK v sociální oblasti 

5. Informace o navazujících individuálních projektech 

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 úvodního 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 

 

 Bc. Tereza Kocurová, odbor sociálních věcí 

 

 

 jednání výboru se rovněž zúčastnil:  

 

 

 PaedDr. Josef Lukášek, člen rady, gestor pro oblast sociální 
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Hlasování: 
Pro  -           10       

Proti  -   0         

        Zdržel se  -   0 

 

 

K bodu 2 

Organizační záležitosti – představení členů výboru, termíny jednání výboru na rok 2013 

Jednotliví členové výboru se stručně představili. Poté byli seznámeni s navrhovanými termíny 

jednání Výboru sociálního pro první pololetí roku 2013.  

 

 

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

 

 

 

K bodu 3 

Představení náplně odboru sociálních věcí KÚ KHK 

Ing. Mgr. Jiří Vitvar představil základní činnosti odboru sociálních věcí. Upozornil rovněž na 

dlouhodobé projekty a aktivity, které v současné době v krajském, ale i celostátním resortu 

sociálních věcí probíhají. Jeho informace doplnila Bc. Tereza Kocurová, vedoucí oddělení 

sociální práce, prevence a sociálně právní ochrany a Mgr. Robert Černý, vedoucí oddělení 

analýz, koncepcí a financování. 

 

Dotazy a diskuse: Ing. Daniela Lusková, Ing. Mgr. Jiří Vitvar 

 

K bodu 4 

Seznámení se strategickými a rozvojovými dokumenty KHK v sociální oblasti 

Mgr. Robert Černý informoval o základních strategických a rozvojových dokumentech, které má 

Královéhradecký kraj zpracovány pro sociální oblast. Konkrétně se jedná o Metodiku víceletého 

financování, Plán rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji ve své II. Revizi, jehož 

součástí je Síť poskytovatelů pobytových, ambulantních a terénních služeb, poskytovaných 

v kraji. 

Další koncepční dokumenty odvětví sociálních věcí jsou ke stažení na internetových stránkách 

Královéhradeckého kraje. 

http://socialnisluzby.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/socialni-oblast/rozvoj-soc-

sluzeb/plan-rozvoje-soc-sluzeb/krajsky-plan-rozvoje-socialnich-sluzeb-10406/ 

http://socialnisluzby.kr-kralovehradecky.cz/cz/poskytovatele/metodika/metodicke-materialy-

50502/ 

Dotazy a diskuse: Ing. Daniela Lusková, Ing. Vladimír Derner, Mgr. Robert Černý, PaedDr. 

Josef Lukášek,  Bc. Otakar Kalenda, Ing. Mgr. Jiří Vitvar 

http://socialnisluzby.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/socialni-oblast/rozvoj-soc-sluzeb/plan-rozvoje-soc-sluzeb/krajsky-plan-rozvoje-socialnich-sluzeb-10406/
http://socialnisluzby.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/socialni-oblast/rozvoj-soc-sluzeb/plan-rozvoje-soc-sluzeb/krajsky-plan-rozvoje-socialnich-sluzeb-10406/
http://socialnisluzby.kr-kralovehradecky.cz/cz/poskytovatele/metodika/metodicke-materialy-50502/
http://socialnisluzby.kr-kralovehradecky.cz/cz/poskytovatele/metodika/metodicke-materialy-50502/
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K bodu 5 

Informace o navazujících individuálních projektech 

 

Mgr. Robert Černý představil individuální projekty, které jsou v současné době pro sociální 

oblast aktuální. Jedná se o projekty „Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji II“ a 

„Podpora sociální integrace obyvatel vyloučených lokalit v Královéhradeckém kraji III“, 

přičemž tyto projekty jsou plně financovány Evropskou unií, resp. Ministerstvem práce a 

sociálních věcí, prostřednictvím Evropského sociálního fondu. V rámci těchto projektů nyní 

probíhají výběrová řízení na zajištění jednotlivých vytipovaných sociálních služeb. 

PaedDr. Josef Lukášek seznámil s jediným materiálem, který odbor sociálních věcí připravil 

k jednání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje dne 10. 12. 2012. Tento materiál se týká 

poskytnutí účelově vázaného příspěvku Centru EP na řízení a administraci individuálního 

projektu Podpora sociální integrace obyvatel vyloučených lokalit v Královéhradeckém kraji III. 

 

Dotazy a diskuse: Ing. Vladimír Derner, PaedDr. Josef Lukášek 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  -  9     

Proti  -  0         

Zdržel se -     0     

 

USNESENÍ 1/1/2012/VS 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

I. b e r e   n a   v ě d o m í   informace o navazujících individuálních projektech „Služby 

sociální prevence v Královéhradeckém kraji II“ a „Podpora sociální integrace obyvatel 

vyloučených lokalit v Královéhradeckém kraji III“ 

 

II. d o p o r u č u j e    Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit materiál „Návrh na 

poskytnutí účelově vázaného příspěvku Centru EP na řízení a administraci 

individuálního projektu ꞌPodpora sociální integrace obyvatel vyloučených lokalit 

v Královéhradeckém kraji IIIꞌ“ 

 

 

K bodu 6 

Různé 

 

PaedDr. Josef Lukášek seznámil s materiály, týkajícími se odvětví sociálních věcí, projednanými 

Radou Královéhradeckého kraje dne 3. 12. 2012. 

 

Bc. Otakar Kalenda zopakoval navržené termíny jednání Výboru sociálního v prvním pololetí 

roku 2013.  Členové výboru se po společné diskusi shodli na následujících termínech: 

 

čtvrtek 17. 1.  od 9.00 hod. 

čtvrtek 14. 2.  od 9.00 hod. 

čtvrtek 14. 3.  od 9.00 hod. 

čtvrtek 18. 4.  od 9.00 hod. 

čtvrtek 30. 5.  od 14.00 hod.  

čtvrtek 20. 6.  od 9.00 hod. 
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Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  -  8     

Proti  -  0         

Zdržel se -     1     

 

USNESENÍ 1/2/2012/VS 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

I. s c h v a l u j e    konání jednání Výboru sociálního v termínech 17. 1.  od 9.00 hod., 14. 

2.  od 9.00 hod., 14. 3.  od 9.00 hod., 18. 4.  od 9.00 hod., 30. 5.  od 14.00 hod. a 20. 6. 

2012 od 9.00 hod. 

 

 

 

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 11.00 hodin jednání ukončil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal:  Jiří Altmann 

……………………………………….. 

Bc. Otakar Kalenda 

předseda výboru  

…………………………………………. 

RNDr. Petr Žďánský, CSc. 

ověřovatel zápisu 

 


