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Z á p i s

z 1. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,
konaného dne 17. 3. 2009 od 14 hod., v zasedací místnosti č. N2.903

RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové

Přítomni: Dle prezenční listiny

Omluveni: Ing. Pavel Bradík, Mgr. Věra Žižková

Program jednání:

1. Zahájení
2. Mosty 2008 – Barevné domky Hajnice, Daneta – centrum pro zdravotně postižené 
3. Organizační záležitosti
4. Informace o dotačním řízení
5. Žádosti – Vysoké Veselí, Sněžensko 
6. Martin Pich – žádost o finanční podporu a o zřízení Zařízení pro výkon pěstounské péče
7. Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace ČR
8. Informace ze sociální oblasti
9. Různé

Jednání ve 14 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 l
Zahájení, volba ověřovatele zápisu.

 jednomyslně byl schválen program 1. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje 

 jednomyslně byl schválen ověřovatelem zápisu RNDr. Petr Žďánský, CSc.

 jednomyslně byli schváleni hosté:

 Ing. Ludmila Lorencová, pověřená vedením odboru sociálních věcí a 
zdravotnictví

 Mgr. Milan Šveřepa, oddělení prevence, rozvoje a sociálně právní ochrany
 Jarmila Říčařová, oddělení prevence, rozvoje a sociálně právní ochrany
 Bc. Lenka Alešová, ředitelka Barevné domky Hajnice
 Mgr. Věra Kosinová, jednatelka Daneta – centrum pro zdravotně postižené
 Jiří Říha, místopředseda výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

Hlasování:
        Pro -   10
        Proti -      0  
        Zdržel se -      0
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K bodu 2
Mosty 2008

Výroční cenu Mosty 2008 získali:

Mgr. Věra Kosinová za patnáctileté intenzivní vedení zařízení Daneta, která pečuje o děti, mládež a 
dospělé se zdravotním postižením. 

Ústav sociální péče Hajnice, Bc. Lenka Alešová, ředitelka, za částečné navrácení způsobilosti k 
právním úkonům klientů Ústavu sociální péče Hajnice.

Předseda výboru a gestor za sociální oblast poděkovali oceněným za práci v sociální oblasti 
a pogratulovali k získání výroční ceny Mosty 2008.

K bodu 3
Organizační záležitosti

Proběhlo představení jednotlivých členů výboru

1) uveřejnění emailových adres členů výboru na webu Královéhradeckého kraje ve 
znění příjmení@kr-kralovehradecky.cz

2) zveřejnění jména politické strany, která člena výboru nominovala
3) termíny jednání výboru sociálního na rok 2009

Add 1) uveřejnění emailových adres členů výboru na webu Královéhradeckého kraje ve znění 
příjmení@kr-kralovehradecky.cz

Diskuse: RNDr. Petr Žďánský, Jiří Říha, RNDr. Jiří Stejskal, Ing. Miroslav Uchytil, 
PhDr. Taťána Lankašová, Miloslav Plass, PaedDr. Zdeňka Šándorová, Pavel Kollert

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování:
         Pro - 11
         Proti - 0
         Zdržel se - 0

USNESENÍ 1/1/2009/VS
Výbory Královéhradeckého kraje
I. s c h v a l u j e 

uveřejnění e-mailových adres členů výboru sociálního na webu Královéhradeckého kraje ve znění 
příjmení@kr-kralovehradecky.cz v případě vyslovení souhlasu člena výboru 

Add 2) zveřejnění jména politické strany, která člena výboru nominovala

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování:
         Pro - 11
         Proti - 0
         Zdržel se - 0
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USNESENÍ 1/2/2009/VS
Výbory Královéhradeckého kraje
I. s c h v a l u j e 

uveřejnění názvu politické strany, která člena výboru sociálního nominovala ve stejné formě, jaká je 
uvedena u členů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, na webu Královéhradeckého kraje

Add 3)   termíny jednání výboru sociálního na rok 2009

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování:
         Pro - 11
         Proti - 0
         Zdržel se - 0

USNESENÍ 1/3/2009/VS
Výbory Královéhradeckého kraje
I. s c h v a l u j e 

termíny jednání výboru sociálního na rok 2009

K bodu 4
Informace o dotačním řízení

Tabulka – Přehled o výsledcích dotačního řízení MPSV ČR pro poskytovatele sociálních služeb 
v roce 2009

- oproti loňskému roku v dotacích od MPSV v celém kraji je propad 73 mil Kč
- propad u příspěvkových organizací kraje oproti roku 2008 je – 77,5 mil. Kč

Diskuse: Ing. Miroslav Uchytil, RNDr. Jiří Stejskal, RNDr. Petr Žďánský, Ing. Ludmila 
Lorencová, Miloslav Plass, PaedDr. Zdeňka Šándorová, Bc. Otakar Kalenda

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování:
         Pro - 11
         Proti - 0
         Zdržel se - 0

USNESENÍ 1/4/2009/VS
Výbory Královéhradeckého kraje
I. b e r e   n a   v ě d o m í 

informaci o dotačním řízení v sociální oblasti v Královéhradeckém kraji
II. d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje navýšit kapitolu 28, sociální věci, 
v následné úpravě rozpočtu, v návaznosti na výsledky dotačního řízení MPSV o 73 
mil. Kč

II. u k l á d á
Bc. Otakaru Kalendovi, předsedovi výboru
informovat Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje o přijatém usnesení
Termín: 16.4.2009
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K bodu 5
Žádosti - Vysoké Veselí, Sněžensko

1) Město Vysoké Veselí
- žádost o finanční prostředky na dostavbu bytů sociálního charakteru „Chráněné byty 

Vysoké Veselí“, 5.000.000,- Kč
- probíhá zde výstavba domu s pečovatelskou službou, která je ve fázi hrubá stavba. Jedná 

se o zařízení, které bude poskytovat služby pro 7-8 okolních obcí a OP3 ( Jičín- Ing. 
Vodák) potvrdila prioritu této služby na Jičínsku. Obec původně počítala s vyšší dotací 
ze státního rozpočtu, ta ale byla v průběhu schvalovacího řízení pokrácena (info od pana 
starosty). 

- ekonomický odbor v rámci 1. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje navrhl 
zastupitelstvu schválit zvýšení investičních transferů obcím odvětví sociálních věcí o 
5 000 tis. Kč na poskytnutí účelové dotace Obci Vysoké Veselí na „Chráněné bydlení 
sociálního charakteru“

- problematika veřejné podpory
- Doporučení pro obec – přes krajského koordinátora komunitního plánování propojit 

službu chráněného bydlení s pečovatelskou službou.

Diskuse: Ing. Miroslav Uchytil, Bc. Blanka Moravcová, Miloslav Plass, Mgr. Milan Šveřepa

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování:
         Pro - 11
         Proti - 0
         Zdržel se - 0

USNESENÍ 1/5/2009/VS
Výbory Královéhradeckého kraje
I. b e r e   n a  v ě d o m í 

informaci o žádosti Města Vysoké Veselí
II. k o n s t a t u j e 

že se k tomuto bodu vrátí po obdržení ekonomicko právního rozboru 

2) Sněžensko, o. p. s.
- žádost o poskytnutí finanční účelové dotace na II. etapu výstavby „Rehabilitačně naučné 

stezky“ ve Sněžném v Orlických horách, 200.000,- Kč
- v loňském roce kraj poskytl smluvně dotaci ve výši 200.000,-- Kč s tím, že čerpání 

dotace bude provedeno v rámci realizace výstavby v období 2008 – 2010, smlouva 
etapizaci neuvádí

Diskuse: RNDr. Petr Žďánský, Bc. Otakar Kalenda, Mgr. Milan Šveřepa, PaedDr. Zdeňka 
Šándorová, Ing. Miroslav Uchytil
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování:
         Pro - 10
         Proti - 0
         Zdržel se - 0

USNESENÍ 1/6/2009/VS
Výbory Královéhradeckého kraje
I. d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje zamítnout žádost o poskytnutí finanční 
účelové dotace na II. etapu výstavby „Rehabilitačně naučné stezky“ ve Sněžném 
v Orlických horách z důvodu naplnění smlouvy

II. u k l á d á
Bc. Otakaru Kalendovi, předsedovi výboru
informovat Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje o přijatém usnesení
Termín: 16. 4. 2009

K bodu 6
Martin Pich – žádost o finanční podporu a o zřízení Zařízení pro výkon pěstounské péče

Pan Martin Pich požádal o zřízení Zařízení pro výkon pěstounské péče ve Vysoké Srbské (v 
místě bydliště), kde by mohl vykonávat pěstounskou péči pěti dětí, které má v současné době 
v individuální pěstounské péči. Město Náchod zamítlo panu Pichovi zřízení výše zmíněného 
zařízení. 

Dále pan Pich požádal kraj o finanční podporu na zajištění potřebného vybavení dětí na jím 
připravený „outdoor program“.

Diskuse: RNDr. Petr Žďánský, Bc. Otakar Kalenda, Ing. Miroslav Uchytil, Miloslav Plass

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování:
         Pro - 10
         Proti - 0
         Zdržel se - 0

USNESENÍ 1/7/2009/VS
Výbory Královéhradeckého kraje
I. n e d o p o r u č u j e 

1. poskytnout dar ve výši 10.000 Kč na zajištění programu pro děti v 
individuální pěstounské péči panu Martinu Pichovi, Vysoká Srbská

2. zřídit Zařízení pro výkon pěstounské  péče v rodině Pichových, Vysoká Srbská
II. u k l á d á

Bc. Otakaru Kalendovi, předsedovi výboru
informovat vedoucí odboru sociálních věcí o přijatém usnesení
Termín: 27. 3. 2009
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K bodu 7
Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace ČR

Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace ČR požádal o 
mimořádnou finanční podporu konzultační činnosti občanského sdružení z prostředků kraje ve 
výši 148 tis. Kč.

Celá žádost je směřována vůči stavebním orgánům (odbor územního plánování a stavebního 
řádu): zaměřuje se na konzultace ve stavebním řízení, kolaudacích a veřejné infrastruktuře. 

Související informace:
- v oblasti bezbariérovosti, mapování bariér atd. působí v Královéhradeckém kraji zejména 

Centrum zdravotně postižených KHK; před nedávnem dokončilo velký projekt 
podpořený z prostředků EU na mapování bariér v celém kraji (částečné výstupy zde: 
http://gis.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?id=11212) 

Diskuse: Mgr. Milan Šveřepa, Milan Maček, PaedDr. Zdeňka Šándorová, Bc. Otakar Kalenda, 
Ing. Miroslav Uchytil, Miloslav Plass

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování:
         Pro - 10
         Proti - 0
         Zdržel se - 0

USNESENÍ 1/8/2009/VS
I. k o n s t a u j e 

že, tuto problematiku řeší stavební zákon a není nutné tuto aktivitu podporovat
II. d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje zamítnout žádost Národního institutu pro 
integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace ČR o mimořádnou 
finanční podporu konzultační činnosti občanského sdružení z prostředků kraje

II. u k l á d á
Bc. Otakaru Kalendovi, předsedovi výboru
informovat Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje o přijatém usnesení
Termín: 16. 4. 2009

K bodu 8
Informace ze sociální oblasti

1) Žádosti Občanského sdružení Pferda a Občanského sdružení Salinger o prodloužení 
půjčky

2) Návrh na zařazení investiční akce Rekonstrukce budovy č. p. 506 – Domova pro seniory 
Vrchlabí k postupnému čerpání z úvěru KHK v letech 2009-2011

3) Zápisy z výboru sociálního a zdravotního
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Add 1 )   

OS Pferda – žádost o prodloužení půjčky
Kraj poskytl občanskému sdružení bezúročnou půjčku ve výši 136.000,-- Kč. Částka je splatná 
k 30. 4. 2009. Občanské sdružení do dnešního dne neobdrželo splátku z poskytnutých dotací ze 
státního rozpočtu a z tohoto důvodu žádají o prodloužení doby splatnosti výše zmíněné půjčky.

OS Salinger – žádost o prodloužení půjčky
Kraj poskytl občanskému sdružení bezúročnou půjčku na provoz služeb sociální prevence ve 
výši 788.000,-- Kč. Částka je splatná k 30. 4. 2009. Občanské sdružení do dnešního dne 
neobdrželo splátku z poskytnutých dotací ze státního rozpočtu a z tohoto důvodu žádají o 
prodloužení doby splatnosti výše zmíněné půjčky.

Půjčky byly poskytnuty v celkové výši 4 675 000,- Kč a datum splatnosti je 30. 4. 2009. Je 
předpoklad, že poskytovatelé, kteří půjčku obdrželi, se zúčastní výběrového řízení pro 
poskytování sociálních služeb v rámci individuálního projektu, čímž by se vyřešila i jejich 
finanční situace v dlouhodobějším výhledu. Zahájení se předpokládá od května 2009, a proto se 
dá s určitostí předpokládat i schopnost splatit půjčku po obdržení plateb v rámci individuálního 
programu v měsíci červnu 2009.

Seznam poskytovatelů, kterým byla poskytnuta půjčka
Poskytovatel výše půjčky
Diakonie Broumov 249 000 Kč
Diakonie ČCE - Milíčův dům - centrum Alt 78 000 Kč
Dokořán, o.s. 128 000 Kč
Farní charita Dvůr Králové nad Labem 53 000 Kč
Farní charita Náchod 420 000 Kč
Laxus o.s. 379 000 Kč
Most k životu o.p.s. 132 000 Kč
Občanské sdružení dětí a mládeže "ZAČÍT SPOLU" 73 000 Kč
Občanské sdružení rodičů a přátel dětí s handicapem ORION 142 000 Kč
Občanské sdružení Salinger 788 000 Kč
Občanské sdružení SOUŽITÍ - JAROMĚŘ 58 000 Kč
Oblastní charita HK 968 000 Kč
Oblastní charita Jičín 70 000 Kč
Oblastní spolek Českého červeného kříže Jičín 63 000 Kč
Okresní organizace SPMP ČR Hradec Králové 157 000 Kč
Péče o duševní zdraví - region Pardubice 372 000 Kč
Pferda - sdružení pro všestranný rozvoj osob s mentálním 
postižením 136 000 Kč
PROSTOR PRO, o.s. 229 000 Kč
TyfloCentrum Hradec Králové, o. p. s. 53 000 Kč
Život bez bariér, o. s. 127 000 Kč

4 675 000 Kč

Diskuse: PaedDr. Zdeňka Šándorová, Bc. Otakar Kalenda, Ing. Miroslav Uchytil, 
RNDr. Petr Žďánský, Mgr. Milan Šveřepa
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování:
         Pro - 10
         Proti - 0
         Zdržel se - 0

USNESENÍ 1/9/2009/VS
Výbory Královéhradeckého kraje
I. d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit prodloužení termínu splatnosti 
bezúročné půjčky, která byla poskytnuta vybraným organizacím, poskytující 
služby sociální prevence pro rok 2009, do 30. června 2009, pokud podají žádost

II. u k l á d á
Bc. Otakaru Kalendovi, předsedovi výboru
informovat Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje o přijatém usnesení
Termín: 16. 4. 2009

Add 2 )   Návrh na zařazení investiční akce Rekonstrukce budovy č.p. 506 – Domova pro 
seniory Vrchlabí k postupnému čerpání z úvěru KHK v letech 2009-2011

Zastupitelstvo schválilo usnesením 30/2246/2008 dodavatele úvěru pro Královéhradecký kraj, 
Česká spořitelna, a. s., a čerpání prostředků jednotlivých úvěrů realizovaných na základě 
rámcové smlouvy a následně dle konkrétních dílčích úvěrových smluv v celkové výši až 500 
mil. Kč v členění: 200 mil. Kč na investiční rozvoj kraje a 300 mil. Kč na kofinancování a 
předfinancování akcí z projektů EU /částí i neinvestiční/ dle individuálního projednání 
akcí Zastupitelstvem kraje ve vazbě na dílčí úvěrová smluvní ujednání a rozpočet kraje

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví na základě dopisu č.j. 1936/EK/2009 ekonomického 
odboru, ohledně upřesnění možného čerpání z úvěru doporučuje zařadit ke schválení investiční 
akci Rekonstrukce budovy č.p. 506 – Domova pro seniory Vrchlabí, ve výši 38.000 tis. Kč. 
Investice je dlouhodobě připravována. Plánovaný harmonogram čerpání úvěru: 2009 – projekt, 
2010 – 2011 vlastní realizace.

Rekonstrukce a následná nástavba domova, změna cílové skupiny

Diskuse: RNDr. Petr Žďánský, Bc. Otakar Kalenda, Miloslav Plass, Ing. Miroslav Uchytil, 
PhDr. Taťána Lankašová

Závěr: Na další jednání výboru zařadit bod Rekonstrukce DD Vrchlabí

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování:
         Pro - 10
         Proti - 0
         Zdržel se - 0



9

USNESENÍ 1/10/2009/VS
Výbory Královéhradeckého kraje
I. d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje zařazení investiční akce Rekonstrukce budovy 
č. p. 506 - Domova pro seniory Vrchlabí ve výši 38.000 tis. Kč, do postupného čerpání 
z úvěru Královéhradeckého kraje v letech 2009 – 2011. Plánovaný harmonogram 
čerpání: 2009 – projekt, 2010 – 2011 vlastní realizace.

II. u k l á d á
Bc. Otakaru Kalendovi, předsedovi výboru

1. informovat vedoucí odboru sociálních věcí o přijatém usnesení
           Termín: 27. 3. 2009

2. informovat Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje o přijatém usnesení
Termín: 16. 4. 2009

K bodu 9
Různé

Do programu příštího jednání výboru budou zahrnuty:
1) Plán investic v oblasti sociálních věcí, včetně rozpracovaných investic
2) Výsledky šetření v dětských domovech v rámci Královéhradeckého kraje
3) Individuální projekty
4) Rodinné pasy
5) Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji
6) Rekonstrukce Domova pro seniory Vrchlabí

Doporučení pro odbor – připravit materiály pro výbor ve stejném formátu jako pro 
zastupitelstvo, tedy s návrhem usnesení a důvodovou zprávou

Závěr

Předseda poděkoval členům výboru sociálního za účast na jednání výboru a vzhledem 
k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu, v 16:45 hodin jednání ukončil. 

Příští jednání výboru bude dne 21. 4. 2009 ve 14 hod.

Zapsala: Veronika Čudová

………………………………………..
Bc. Otakar Kalenda

předseda výboru 

………………………………………….
RNDr. Petr Žďánský, CSc.

ověřovatel zápisu




