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Z á p i s 
 

z 2. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 21. 4. 2009 od 14 hod.  

RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové 

 

 

Přítomni: Dle prezenční listiny 

 

Omluveni: RNDr. Jiří Stejskal, Ing. Pavel Bradík 

 

Program jednání: 

 

  1.  Výsledky šetření v dětských domovech v rámci Královéhradeckého kraje  

  2.  Plán investic v oblasti sociálních věcí, včetně rozpracovaných investic  

  3.  Rekonstrukce Domova pro seniory Vrchlabí  

  4.  Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji  

  5.  Individuální projekty  

  6.  Rodinné pasy  

  7.  Informace ze sociální oblasti  

  8.  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 a představil nového člena výboru MUDr. Vladimíra Záleského. 

 

 

Zahájení, volba ověřovatele zápisu. 

 

 jednomyslně byl schválen program 2. 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. Robert Černý, vedoucí oddělení prevence, rozvoje a sociálně právní ochrany 

 Michal Žehan, ekonomický úsek 

 Marta Janatová, oddělení prevence, rozvoje a sociálně právní ochrany 

 

Hlasování: 
        Pro  -     10 

        Proti  -          0   

        Zdržel se -          0 
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K bodu 1 

Výsledky šetření v dětských domovech v rámci Královéhradeckého kraje  
 

V roce 2006 ve spolupráci s odborem školství proběhlo zmapování situace dětí, které jsou umístěné 

v zařízeních kraje. Důvodem bylo zjistit, zda obecní úřady s rozšířenou působností a ředitelé 

ústavních zařízení postupují dle příslušných zákonů. 

Ze šetření vyplynulo, že z počtu 77 dětí je 21 dětí, které mají výchovné nebo zdravotní problémy a 

jejich umístění do náhradní rodinné péče je problematické. U zbývajících 32 dětí byla jejich situace 

prošetřena a bylo zjištěno, že pouze 8 dětí je po právní stránce vhodných pro svěření do náhradní 

rodinné péče. Tyto děti byly následně nahlášeny do evidence dětí vhodných pro svěření do osvojení 

nebo pěstounské péče. Ani pro jedno z těch dětí nebyla nalezena vhodná náhradní rodina. 

 

Diskuse: PaedDr. Zdeňka Šándorová, RNDr. Petr Ţďánský, Bc. Otakar Kalenda 

 

Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  

 

 Hlasování: 
         Pro  -  10 

         Proti  -    0 

         Zdržel se -    0 

 

 USNESENÍ 2/11/2009/VS 
Výbory Královéhradeckého kraje 

I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  zprávu o výsledcích šetření v dětských domovech v rámci Královéhradeckého kraje 

 

 

 

 

K bodu 2 

Plán investic v oblasti sociálních věcí, včetně rozpracovaných investic  
 

Investice v oblasti sociálních věcí jsou realizovány prostřednictvím Fondu rozvoje a reprodukce 

Královéhradeckého kraje. Některé akce se realizují kompletně z krajských prostředků, další se 

spoluúčastí státního rozpočtu. 

 

Akce se spoluúčastí státu 

DD Police nad Metují – přístavba a rekonstrukce 

Dostavba DD Albrechtice nad Orlicí 

Přístavba ubytovacího objektu DD Černožice 

Rekonstrukce a modernizace objektu USP Chotělice 

 

Akce realizované z krajských peněz (Fond rozvoje a reprodukce) 

Nová výstava USP Skřivany – II. etapa 

 

Akce připravované k spolufinancování z EU 

Zateplení USP Hajnice a vytápění objektů tepelnými čerpadly 

 

 

Diskuse: RNDr. Petr Ţďánský, Ing. Miroslav Uchytil, Bc. Otakar Kalenda, Bc. Blanka Moravcová  
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Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  

 

 Hlasování: 
         Pro  -  11 

         Proti  -    0 

         Zdržel se -    0 

 

 USNESENÍ 2/12/2009/VS 
Výbory Královéhradeckého kraje 

I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informaci o plánu investic v oblasti sociálních věcí, včetně rozpracovaných investic 

 

 

 

K bodu 3 

Rekonstrukce Domova pro seniory Vrchlabí  
 

Rekonstrukce bude realizována v jedné etapě a dojde ke zlepšení standardu obyvatel domova, ale 

také k odstranění závažné hygienické závady. Rekonstrukcí bude také vyřešena otázka statického 

ztužení objektu, které je v současné době nedostatečné. Touto rekonstrukcí dojde k poklesu 

kapacity obyvatel. 

Financování této rekonstrukce je připravováno z úvěru kraje. 

 

Diskuse: RNDr. Petr Ţďánský, Ing. Miroslav Uchytil, Ing. Ludmila Lorencová, PaedDr. Zdeňka 

Šándorová 

 

 

Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  

 

 Hlasování: 
         Pro  -  11 

         Proti  -   0 

         Zdržel se -   0 

 

 USNESENÍ 2/13/2009/VS 
Výbory Královéhradeckého kraje 

I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informace o investiční akci Rekonstrukce Domova pro seniory Vrchlabí 

II. u k l á d á 

  Bc. Otakaru Kalendovi, předsedovi výboru 

pozvat na jednání výboru v červnu ředitelku Domova pro seniory Vrchlabí a 

projektanta 

Termín: 23. 6. 2009 

 

 

 

K bodu 4 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji  
 

Plán určuje hlavní priority pro sociální služby v kraji. Popisuje síť sociálních služeb, stanovuje 

místní rozvojové cíle pro jednotlivá území. 

Je připravována aktualizace plánu. Dílčí aktualizace, dle usnesení rady (RK/35/1586/2008) bude 

k 30. 6. 2009. Celková aktualizace bude dokončena v září 2010. 
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Benchmarkingová databáze je nástroj, kterým se sbírají data o poskytovatelích sociálních služeb 

(počet lůžek,cílová skupina, personál atd.)  V této databázi se dají také najít informace týkající se 

financování dané sociální služby po stránce nákladové  podle jednotlivých kapitol na materiál, 

mzdy atd., ale i výnosy a příjmy z kterých získává služba finance na běžné výdaje. Přesnější data 

jsou za roky 2007 a 2008.  

V termínu od 1. do 8. června bude na krajském úřadu probíhat školení práce s benchmarkingovou 

aplikací. 

 

Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  

 

 Hlasování: 
         Pro  -  10 

         Proti  -    0 

         Zdržel se -    0 

 

 USNESENÍ 2/14/2009/VS 
Výbory Královéhradeckého kraje 

I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informace o Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 

 

 

 

 

K bodu 5 

Individuální projekty  
 

Zastupitelstvo usnesením ZK/25/1647/2007 schválilo přípravu čtyř individuálních projektů 

zaměřených na podporu rozvoje sociální oblasti v kraji. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ve 

spolupráci s Centrem EP připravil 4 žádosti o finanční podporu do Operačního programu Lidské 

zdroje a zaměstnanost:  

1. Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji  

2. Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb na území 

Královéhradeckého kraje III. 

3. Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 

4. Podpora sociální integrace obyvatel vyloučených lokalit v Královéhradeckém kraji 

 

Cílem těchto projektů je podpořit rozvoj sociálních služeb, systém plánování a kvality sociálních 

služeb, rozvoj služeb pro ohrožené romské lokality a zabezpečit agendy spojené se vzděláváním 

sociálních pracovníků, to vše za účasti finančních prostředků plynoucích z evropského sociálního 

fondu. 

 

Veřejné zakázky v rámci individuálních projektů (na řešení všech veřejných zakázek byla 

vysoutěţena advokátní kancelář) 

 

1. Služby sociální prevence 

 17/1 Zadávací řízení na dodavatele služeb v rámci veřejné zakázky „Poskytování 

sociálních služeb: Azylové domy - osoby bez přístřeší“ – veřejná zakázka se skládá 

ze čtyř dílčích částí, vyhlášení vítězů do Rady 13.5.09, na jednu dílčí část odbor 

neobdržel nabídku, bude se znovu vyhlašovat 
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 17/2 Zadávací řízení na dodavatele služeb v rámci veřejné zakázky „Poskytování 

sociálních služeb: Azylové domy - rodiny s dítětem/dětmi“ – veřejná zakázka se 

skládá ze tří dílčích částí, vyhlášení vítězů do Rady 13.5.09 

 17/3 Zadávací řízení na dodavatele služeb v rámci veřejné zakázky „Poskytování 

sociálních služeb: Domy na půl cesty - osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní 

nebo ochranné výchovy“ – veřejná zakázka se skládá ze dvou dílčích částí, vyhlášení 

vítězů do Rady 13.5.09, na jednu dílčí část odbor neobdržel nabídku, bude se znovu 

vyhlašovat 

 17/4 Zadávací řízení na dodavatele služeb v rámci veřejné zakázky „Poskytování 

sociálních služeb: Kontaktní centra - osoby ohrožené závislostí nebo závislé na 

návykových látkách“ – veřejná zakázka se skládá ze dvou dílčích částí, vyhlášení 

vítězů do Rady 13.5.09, v jedné dílčí části dochází k vyloučení uchazeče a znovu se 

vyhlašuje 

 17/5 Zadávací řízení na dodavatele služeb v rámci veřejné zakázky „Poskytování 

sociálních služeb: Intervenční centra - oběti domácího násilí - Hradec Králové“ – 

vyhlášení vítěze do Rady 13.5.09 

 17/6 Zadávací řízení na dodavatele služeb v rámci veřejné zakázky „Poskytování 

sociálních služeb: Nízkoprahová denní centra - osoby bez přístřeší - Hradec 

Králové“ – vyhlášení vítěze do Rady 13.5.09 

 17/7 A, B Zadávací řízení na dodavatele služeb v rámci veřejné zakázky 

„Poskytování sociálních služeb: Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - děti, 

mládež a mladí dospělí ohrožené společ. nežádoucími jevy“ – veřejná zakázka se 

skládá z dvanácti dílčích částí, vyhlášení vítězů do Rady 13.5.09, na dvě dílčí části 

odbor neobdržel nabídku, ve dvou dílčích částech dochází k vyloučení uchazečů a 

znovu se vyhlašuje 

 17/8 Zadávací řízení na dodavatele služeb v rámci veřejné zakázky „Poskytování 

sociálních služeb: Služby následné péče - osoby s chronickým duševním 

onemocněním“ – veřejná zakázka se skládá ze tří dílčích částí, vyhlášení vítězů do 

Rady 13.5.09 

 17/9 Zadávací řízení na dodavatele služeb v rámci veřejné zakázky „Poskytování 

sociálních služeb: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - děti, mládež a 

mladí dospělí ohrožené společ. nežádoucími jevy“ – vyhlášení vítěze do Rady 

13.5.09 

 17/10 Zadávací řízení na dodavatele služeb v rámci veřejné zakázky „Poskytování 

sociálních služeb: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - osoby žijící v 

sociálně vyloučených komunitách“ – veřejná zakázka se skládá ze tří dílčích částí, 

vyhlášení vítězů do Rady 13.5.09 

 17/11 Zadávací řízení na dodavatele služeb v rámci veřejné zakázky „Poskytování 

sociálních služeb: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - rodiny s 

dítětem/dětmi“ – veřejná zakázka se skládá ze dvou dílčích částí, vyhlášení vítězů do 

Rady 13.5.09 

 17/12 Zadávací řízení na dodavatele služeb v rámci veřejné zakázky „Poskytování 

sociálních služeb: Terénní programy - děti, mládež a mladí dospělí ohrožené společ. 

nežádoucími jevy“ – vyhlášení vítěze do Rady 13.5.09 

 17/13 Zadávací řízení na dodavatele služeb v rámci veřejné zakázky „Poskytování 

sociálních služeb: Terénní programy - osoby ohrožené závislostí nebo závislé na 

návykových látkách“ – veřejná zakázka se skládá ze dvou dílčích částí, vyhlášení 

vítězů do Rady 13.5.09 

 17/14 Zadávací řízení na dodavatele služeb v rámci veřejné zakázky „Poskytování 

sociálních služeb: Sociální rehabilitace - osoby bez přístřeší“ – veřejná zakázka se 

skládá ze tří dílčích částí, vyhlášení vítězů do Rady 13.5.09, na jednu dílčí část odbor 

neobdržel nabídku a znovu se vyhlašuje 
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 17/15 Zadávací řízení na dodavatele služeb v rámci veřejné zakázky „Poskytování 

sociálních služeb: Sociální rehabilitace - osoby s mentálním postižením“ – veřejná 

zakázka se skládá ze tří dílčích částí, vyhlášení vítězů do Rady 13.5.09 

 17/16 Zadávací řízení na dodavatele služeb v rámci veřejné zakázky „Poskytování 

sociálních služeb: Sociální rehabilitace - osoby s tělesným postižením“ – vyhlášení 

vítěze do Rady 13.5.09 

 17/17 Zadávací řízení na dodavatele služeb v rámci veřejné zakázky „Poskytování 

sociálních služeb: Sociální rehabilitace - osoby se zrakovým postižením“ – veřejná 

zakázka se skládá ze dvou dílčích částí, vyhlášení vítězů do Rady 13.5.09, v jedné 

dílčí části dochází k vyloučení uchazeče a znovu se vyhlašuje 

 17/18 Zadávací řízení na dodavatele služeb v rámci veřejné zakázky „Poskytování 

sociálních služeb: Sociální rehabilitace – osoby s duševní nemocí“ – veřejná zakázka 

se skládá ze tří dílčích částí, vyhlášení vítězů do Rady 13.5.09 

 

2. Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů  

 16/1  Další profesní vzdělávání a vzdělávání zvyšující klíčové dovednosti pracovníků 

poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb – dodavatel vysoutěžen, běží 15-ti 

denní lhůta pro uchazeče s možností podání námitek vůči rozhodnutí, k podpisu 

smlouvy dojde v polovině května 

 16/2 Kvalifikační vzdělávání sociálních pracovníků – zakázka zrušena a vypsána 

s novými podmínkami pod číslem 16/4 – termín otevírání obálek 20. 5. 2009 

 16/3 Kvalifikační vzdělávání pracovníků v sociálních službách – dodavatel 

vysoutěžen, projekt je realizován 

 

3. Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb 

 18/1 Zajištění poskytovatelům individualizovanou podporu v rozvoji sociálních 

služeb – dodavatel vysoutěžen, projekt je realizován 

 18/2 Podpora obcí v realizaci a aktualizaci místních (komunitních) plánů rozvoje 

sociálních služeb – dodavatelé vysoutěženi, v nejbližší době dojde k podpisu smluv. 

Na jednu dílčí část jsme neobdrželi nabídku. Znovu se vyhlašuje. 

 18/3 Vytvoření a vyzkoušení systému řízení kvality sociálních služeb – dodavatel 

vysoutěžen, v nejbližší době dojde k podpisu smlouvy 

 

4. Podpora sociální integrace obyvatel vyloučených lokalit 

 02/1 Zajištění potřebných služeb terénní práce – termín dodání nabídek 18. 5. 2009 

(zakázka byla o 14 dnů prodloužena), otevírání obálek 20. 5. 2009 

 

Více informací k individuálním projektům na http://www.socialniprojekty.cz/ 

 

Rada vlády pro záležitosti romské komunity nepřidělila dotace na terénní pracovníky žádnému 

městu s odůvodněním, že mají individuální projekt. Tato situace je nečekaná a je to nesystémový 

krok. Obce mají nárok na dotaci do doby realizace zakázky v rámci individuálních projektů. 

 

Diskuse: PaedDr. Zdeňka Šándorová, Bc. Otakar Kalenda, Miloslav Plass 

 

Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  

 

 Hlasování: 
         Pro  -   10 

         Proti  -      0 

         Zdržel se -    0 

 

 

http://www.socialniprojekty.cz/
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 USNESENÍ 2/15/2009/VS 
Výbory Královéhradeckého kraje 

I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  podrobnou informaci o individuálních projektech, odvětví sociálních věcí, 

Královéhradeckého kraje 

 

 

K bodu 6 

Rodinné pasy  
 

Podstatou projektu je podpora rodin prostřednictvím systému nabídky slev poskytovaných rodinám 

s alespoň jedním dítětem do osmnácti let věku na nejrůznější výrobky a služby poskytované 

veřejnými i soukromými subjekty. Cílem projektu je zajistit takové slevy, aby celý projekt přinesl 

zajímavou finanční úlevu v rodinném rozpočtu. K projektu již přistoupilo šest krajů: Jihomoravský, 

Vysočina, Olomoucký, Zlínský, Ústecký a Pardubický. Toto téma je také projednáváno na Komisi 

Asociace krajů ČR pro sociální záležitosti. 

 

Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  

 

 Hlasování: 
         Pro  -  9 

         Proti  -  0 

         Zdržel se -  0 

 

 USNESENÍ 2/16/2009/VS 
Výbory Královéhradeckého kraje 

I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informace o projektu Rodinné pasy 

 

 

 

K bodu 7 

Informace ze sociální oblasti  
Projednávání bodu 7 se účastnil Ing. Josef Táborský, 1. náměstek hejtmana 

 

A) Aktuální situace ve financování sociálních služeb v kraji 

V současné době činí ztráta ve financování příspěvkových organizací kraje Kč 76.025.000,-- 

V této částce je započteno navýšení platových tarifů od 1. 4. 2009 (nařízení vlády 74/2009). 

Není započteno navýšení platových tarifů od 1. 6. 2009 (1415*400*7*1,36=5,35 mil. Kč). 

V případě započítání poskytnutí bezúročných půjček (pro příspěvkové organizace bylo 

vyčleněno 50 mil. z důvodu zpoždění plateb od státu) a tím navýšení příspěvku na provoz, 

tak se ztráta poníží o 50 mil. Kč tedy na Kč 26.025.000,--. Celková ztráta tedy činí, po 

zahrnutí navýšení platových tarifů o 5,35 mil., 32 mil. Kč. 

V současné době se vrací poskytnuté půjčky ostatním organizacím v celkové výši 9 mil. Kč, 

které byly poskytnuty v minulém roce. 

 

 

Diskuse: Ing. Miroslav Uchytil, Bc. Otakar Kalenda, Milan Maček, Mgr. Robert Černý, 

RNDr. Petr Ţďánský, Miloslav Plass, Ing. Josef Táborský 
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Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  

 

 Hlasování: 
         Pro  -  10 

         Proti  -    0 

         Zdržel se -    0 

 

 USNESENÍ 2/17/2009/VS 
Výbory Královéhradeckého kraje 

I. t r v á  
  na svém usnesení VS/1/4/2009 – navýšení  kapitoly 28, v následné úpravě rozpočtu, 

v návaznosti na výsledky dotačního řízení MPSV o 73 mil. Kč 

II. r o z d ě l u j e  

  73 mil Kč takto: 

a) 50 mil. bezúročné půjčky překlopit na dotaci pro příspěvkové organizace 

kraje, odvětví sociálních věcí 

b) 23 mil na dotační řízení (+ 9 mil. z vrácených půjček z roku 2008)  

III. s o u h l a s í  

  s realizací bodu I. a II. v případě, kdy nedojde k narovnání ze strany vlády ČR 

 

 

B) Vyhlášení dotačního řízení v odvětví sociálních věcí pro rok 2009 

 

Pro zastupitelstvo 18. 6. 2009 je připravován materiál Vyhlášení dotačního řízení v odvětví 

sociálních věcí pro rok 2009. Vyhodnocení dotačního titulu proběhne v průběhu měsíce 

července. Z důvodu projednání výsledků dotačního řízení ve výboru je navrženo svolat 

mimořádné jednání v měsíci srpnu (viz. harmonogram).  

 

Materiál Vyhlášení dotačního řízení v odvětví sociálních věcí pro rok 2009 bude výboru 

předložen na jednání 19. 5. 2009. 

 

Harmonogram krajského dotačního řízení 2009 

 

 19. 5. V – Materiál o vyhlášení dotačního řízení 

 3. 6. R – Materiál o vyhlášení dotačního řízení 

 18. 6. Z – Materiál o vyhlášení dotačního řízení 

 19. 6.  - Vyhlášení dotačního řízení na webu KÚ KHK – oznámení emailem všem 

poskytovatelům 

 Do 10. 7. - Sběr žádostí 

 Do 24. 7. - Příprava podkladů pro řídící skupinu 

 27. – 31. 7. – Řídící skupina 

 18. 8. V – Hodnotící komise, Sociální výbor 

 26. 8. R – Materiál o výsledcích dotačního řízení  

 10. 9. Z – Materiál o výsledcích dotačního řízení 

 

Diskuse: Bc. Otakar Kalenda, Miloslav Plass, RNDr. Petr Ţďánský, Milan Maček, PaedDr. 

Zdeňka Šándorová 
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Návrh– hlasovat o předloženém závěru  

 

 Hlasování: 
         Pro  -  10 

         Proti  -    0 

         Zdržel se -    0 

 

USNESENÍ 2/18/2009/VS 
Výbory Královéhradeckého kraje 

I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informace o vyhlášení dotačního řízení v odvětví sociálních věcí  

 

 

C) RIAPS – regionální institut ambulantních psychosociálních služeb 

 

Organizační složka Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov (SOaL). Tato 

organizační složka nabízí Ambulanci, Manželskou a rodinnou poradnu, Nízkoprahové 

zařízení, Kontaktní centrum, Terénní program.  

SOaL je příspěvková organizace kraje, do této doby financována z kapitoly 15 – 

zdravotnictví.  V rámci SOaL zjišťuje sociální službu kromě RIAPS, také Dětský domov a 

kojenecký ústav a to tak, že kojenecký ústav je využíván také jako zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc dle §42 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně 

dětí. V zřizovací listině v části vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti mají obecně 

popsány zdravotnické a sociální služby. 

RIAPS se přihlásil do výběrového řízení v individuálních projektech, bohužel kvůli ne dost 

jasně definovaném předmětu činnosti v oblasti sociální, byl z výběrového řízení vyloučen. 

 

Diskuse: Miloslav Plass, Bc. Otakar Kalenda, Mgr. Robert Černý 

 

Návrh– hlasovat o předloženém závěru  

 

 Hlasování: 
         Pro  -  10 

         Proti  -    0 

         Zdržel se -    0 

 

USNESENÍ 2/19/2009/VS 
Výbory Královéhradeckého kraje 

I. d o p o r u č u j e  
  odboru sociálních věcí a zdravotnictví  rozšíření a upřesnění rozsahu hlavní  činnosti 

Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, týkající se  sociálních služeb a 

 pověření k výkonu sociálně právní ochrany v souladu s příslušnými zákony a doplnit 

v tomto směru zřizovací listinu 

II. u k l á d á 

 Bc. Otakaru Kalendovi, předsedovi výboru 

informovat vedoucí odboru sociálních věcí o přijatém usnesení 

Termín: 11. 5. 2009 
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K bodu 8 

Různé 
 

Vysoké Veselí 

 

Vysoké Veselí – na Ministerstvo pro místní rozvoj byl poslán dopis s žádostí o stanovisko z titulu 

možného porušení pravidla de-minimis u schválené akce MMR ČR v případě, kdy Královéhradecký 

kraj by poskytl dotaci ve výši 5 mil. Kč. Do této chvíle nám nepřišla žádná odpověď. Finance ve 

výši 5 mil Kč, jsou připraveny v kapitole 28 – sociální věci.  

 

 

 

 

Závěr 

 

Předseda poděkoval členům výboru sociálního za účast na jednání výboru a vzhledem 

k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu, v 17 hodin jednání ukončil.  

  

Příští jednání výboru bude dne 19. 5. 2009 ve 14 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala:  Veronika Čudová 

 

……………………………………….. 

Bc. Otakar Kalenda 

předseda výboru  

…………………………………………. 

RNDr. Petr Žďánský, CSc. 

ověřovatel zápisu 


