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Z á p i s 
 

z 3. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 19. 05. 2009 od 14 hod.  

RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové 

 

 

Přítomni: Dle prezenční listiny 

 

Omluveni: RNDr. Jiří Stejskal, Miloslav Plass 

 

Program jednání: 

 

  1.  Návrh na schválení opraveného výsledku hospodaření příspěvkové organizace 

Domov důchodců a Ústav sociální péče Česká Skalice za rok 2008 a jeho rozdělení 

do peněţních fondů      

  2.  Návrh na schválení změny financování jmenovitých akcí odvětví sociální věci 

v rámci schváleného limitu odvětví 

  3.  Návrh na úpravu závazných ukazatelů příspěvkových organizací odvětví sociálních 

věcí na rok 2009         

  4.  Vyhlášení dotačního řízení v odvětví sociálních věcí pro rok 2009                      

  5.  Informace ze sociální oblasti  

  6.  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. 

 

 

Zahájení, volba ověřovatele zápisu. 

 

 jednomyslně byl schválen program 3. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje  

 

 jednomyslně byl schválen ověřovatelem zápisu RNDr. Petr Ţďánský, 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 

 Bc. Kateřina Tatárková, vedoucí ekonomického úseku 

 

 

Hlasování: 
        Pro  -      10 

        Proti  -          0   

        Zdrţel se -          0 
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K bodu 1 

Návrh na schválení opraveného výsledku hospodaření příspěvkové organizace Domov 

důchodců a Ústav sociální péče Česká Skalice za rok 2008 a jeho rozdělení do peněžních 

fondů      

 

Hospodářský výsledek Domova důchodců a Ústavu sociální péče Česká Skalice za rok 2008 byl 

dodatečně opraven o 6.671,0 tis. Kč na 129.569,0 tis. Kč. V souvislosti s tím ředitelka ţádá o 

schválení sníţeného výsledku hospodaření za rok 2008 a rozdělení zisku do peněţních fondů dle 

přílohy č. 1. 

 

Diskuse: Ing. Pavel Bradík, Bc. Otakar Kalenda 

 

Návrh– hlasovat o předloţeném návrhu usnesení  

 

 Hlasování: 
         Pro  -   11 

         Proti  -    0 

         Zdrţel se -    0 

 

 USNESENÍ 3/20/2009/VS 
Výbory Královéhradeckého kraje 

I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit opravení výsledku hospodaření 

příspěvkové organizace Domov důchodců a Ústav sociální péče Česká Skalice za rok 

2008 a jeho rozdělení do peněţních fondů      

II. u k l á d á 

  Bc. Otakaru Kalendovi, předsedovi výboru 

informovat Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje o přijatém usnesení      

 Termín: 28. 05. 2009 

 

 

 

 

K bodu 2 

Návrh na schválení změny financování jmenovitých akcí odvětví sociální věci v rámci 

schváleného limitu odvětví 

 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví navrhuje schválení změny financování jmenovitých akcí 

odvětví sociální věci v rámci schváleného limitu Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého 

kraje pro odvětví sociální věci v roce 2009. 

 

Sníţit limit na akci: 

 

 ÚSP Chotělice - Rekonstrukce a modernizace hlavního objektu ÚSP Chotělice – 3. etapa – 

vestavba podkroví, střešní plášť (SV/07/636) – sníţit limit investičních transferů o 1.500,0 

tis. Kč. Původní schválený limit pro rok 2009 6.792,8 tis. Kč investičních transferů. Nový 

limit po sníţení 5.292,8 tis. Kč investičních transferů.  

Sníţení limitu je navrţeno vzhledem k zařazení akce ke spolufinancování ze státního 

rozpočtu – zařazení do programového financování MPSV. Jako spoluúčast 

Královéhradeckého kraje na této akci je nově navrhovaný limit dostatečný.  
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Zvýšit limit na akci: 

 

 Domov pro seniory Vrchlabí – Rekonstrukce budovy č. p. 506 (SV/08/618) – zvýšit limit 

investičních transferů o 1.500,0 tis. Kč. Původní schválený limit pro rok 2009 0 tis. Kč 

investičních transferů. Nový limit po navýšení 1.500,0 tis. Kč investičních transferů.  

V roce 2008 byla na tuto akci zpracována studie. V roce 2009 byla tato akce navrţena a 

schválena výborem sociálním k zařazení financování z úvěru Královéhradeckého kraje 

(postupnému čerpání v letech 2009 – 2011). Celkové předpokládané náklady akce jsou 

38.000 tis. Kč. Výše navrhovaná částka je určena na zpracování projektové dokumentace 

(na základě jednání s ek. odborem). 

 

Diskuse: RNDr. Petr Ţďánský, Bc. Otakar Kalenda, Ing. Miroslav Uchytil,  

 

Návrh– hlasovat o předloţeném návrhu usnesení  

 

 Hlasování: 
         Pro  -    10 

         Proti  -     0 

         Zdrţel se -     1 

 

 USNESENÍ 3/21/2009/VS 
Výbory Královéhradeckého kraje 

I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit změny financování jmenovitých akcí 

odvětví sociální věci v rámci schváleného limitu odvětví 

II. u k l á d á 

  Bc. Otakaru Kalendovi, předsedovi výboru 

informovat Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje o přijatém usnesení      

 Termín: 28. 05. 2009 

 

 

 

K bodu 3 

Návrh na úpravu závazných ukazatelů příspěvkových organizací odvětví sociálních věcí na 

rok 2009         

 

Příspěvkovým organizacím Královéhradeckého kraje za odvětví sociálních věcí byly zkráceny 

dotace z MPSV oproti roku 2008 o 77.404 tis. Kč.  Odbor v rámci řešení finanční situace 

příspěvkových organizací doporučuje a to po dohodě s dotčenými poskytovateli sluţeb navýšení 

příspěvků u organizací, které by mohly mít potíţe s nedostatkem finančních prostředků a naopak 

sníţení finančních prostředků organizacím, které byly schopny sestavit vyrovnaný rozpočet. 

 

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

Uchytil,  

 

Návrh– hlasovat o předloţeném návrhu usnesení  

 

 Hlasování: 
         Pro  -   11 

         Proti  -    0 

         Zdrţel se -    0 



 4 

 

 USNESENÍ 3/22/2009/VS 
Výbory Královéhradeckého kraje 

I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit úpravu závazných ukazatelů 

příspěvkových organizací odvětví sociálních věcí na rok 2009         

II. u k l á d á 

  Bc. Otakaru Kalendovi, předsedovi výboru 

informovat Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje o přijatém usnesení      

 Termín: 28. 05. 2009 

 

 

 

K bodu 4 

Vyhlášení dotačního řízení v odvětví sociálních věcí pro rok 2009                      

 

A)  Návrh na vyhlášení dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo 

rozšiřují sociální sluţby definované v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, v platném 

znění, v Královéhradeckém kraji pro rok 2009 

 

Podpořené činnosti musí být v souladu se strategickými dokumenty Královéhradeckého kraje: 

 

 Plán rozvoje sociálních sluţeb v Královéhradeckém kraji pro období 2007-09. 1. aktualizace 

pro období 2008-09;Další navazující a doplňkové sluţby: 

 Strategie protidrogové politiky Královéhradeckého kraje na období 2008 – 2010 

 Plán začleňování seniorů v Královéhradeckém kraji 2008-10 

 Krajský plán vyrovnávání příleţitostí pro občany se zdravotním postiţením 

 Koncepce prevence kriminality na léta 2009 aţ 2011 v Královéhradeckém kraji 

 

Termín předloţení ţádostí o dotaci je do 10. července 2009.  

 

Zásady pro poskytování dotací z dotačního programu na podporu sociálních sluţeb definovaných 

v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 

2008  uvedeno: Nejedná se o veřejnou podporu ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy o založení 

Evropského společenství, neboť příjemci nejsou podnikem ve smyslu tohoto ustanovení 

Smlouvy o založení Evropského společenství. 

Zásady pro poskytování dotací se pro rok 2009 ve smyslu právního výkladu nezměnily. 

 

 

B)  Návrh na vyhlášení dotačního řízení na podporu sociálních sluţeb definovaných v zákoně č. 

108/2006 Sb., v Královéhradeckém kraji v roce 2009 

 

Program je určen na spolufinancování sociálních sluţeb, které podpořilo MPSV ČR nebo jiný 

ústřední orgán státní správy, případně jsou financovány prostřednictvím Evropského sociálního 

fondu nebo Finančních mechanizmů EHP/Norska, a zároveň jsou zařazeny na sluţby do Plánu 

rozvoje sociálních sluţeb Královéhradeckého kraje: 1. aktualizace pro období 2008-09.  

Termín předloţení ţádostí o dotaci je do 10. července 2009.   

 

Dle Doplněné právní studie o Poskytování veřejných podpor krajem ve smyslu Nařízení komise 

(ES)č. 1998/2009 o pouţití článků 87 a 88 smlouvy na podporu de minimis, kterou zpracovala 

Advokátní kancelář Bakeš & partneři v říjnu 2008, je  v oddíle 12.1.1.3 Zásady pro poskytování 

dotací z dotačního programu na podporu sociálních sluţeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., 

http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/PlanZaclenovaniSenioru2008.pdf
http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/PlanVyrovnavaniPrilezitostiKHK2007.pdf
http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/Koncepce_prevence_kriminality_Kralovehradeckeho_kraje_na_leta_2009-2011.pdf
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o sociálních sluţbách, v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2008  uvedeno: Nejedná 

se o veřejnou podporu ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy o založení Evropského společenství, 

neboť příjemci nejsou podnikem ve smyslu tohoto ustanovení Smlouvy o založení Evropského 

společenství. 

Zásady pro poskytování dotací se pro rok 2009 ve smyslu právního výkladu nezměnily 

 

 

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  – oznámení emailem všem poskytovatelům 

 Do 10. 7. - Sběr ţádostí 

 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 

 

C)  Problematika navýšení finančního propadu 

 

V tuto chvíli finanční propad 25 příspěvkových organizací kraje činí 82 mil. Kč. Usnesením 

zastupitelstva byla kapitola 28 sociální věci navýšena o 50 mil Kč. Tato částka byla pouţita na 

půjčky pro příspěvkové organizace na částečné dofinancování sociálních sluţeb. Z důvodu navýšení 

finančního propadu je nutné poţádat zastupitelstvo o navýšení půjčky na 82 mil. Kč. Tato půjčka 

bude vrácena v případě dostatečného navýšení dotací od MPSV k 31. 12. 2009 (případně dříve). 

V případě, ţe MPSV dotace příspěvkovým organizacím kraje nenavýší, je nutné změnit půjčky na 

provozní příspěvek kraje (v plné nebo částečné výši). 

 

Diskuse: Ing. Pavel Bradík, Ing. Miroslav Uchytil, Bc. Otakar Kalenda, PhDr. Taťána Lankašová, 

Mgr. Robert Černý, RNDr. Petr Ţďánský, Milan Maček, Bc. Kateřina Tatárková 

 

Návrh– hlasovat o předloţeném návrhu usnesení  

 

 Hlasování: 
         Pro  -   11 

         Proti  -    0 

         Zdrţel se -    0 

 

USNESENÍ 3/23/2009/VS  
Výbory Královéhradeckého kraje 

I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit zvýšení stávající půjčky z 50 mil. Kč 

na 82 mil. Kč z důvodu navýšení finančního propadu v příspěvkových organizacích 

odvětví sociálních věcí 

II. u k l á d á 

  Bc. Otakaru Kalendovi, předsedovi výboru 

informovat Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje o přijatém usnesení      

 Termín: 18. 06. 2009 
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Návrh– hlasovat o předloţeném návrhu usnesení  

 

 Hlasování: 
         Pro  -   10 

         Proti  -    0 

         Zdrţel se -    1 

 

USNESENÍ 3/24/2009/VS  
Výbory Královéhradeckého kraje 

I. s v o l á  
  mimořádné jednání výboru sociálního dne 18. 08. 2009 

II. u k l á d á 

  Bc. Otakaru Kalendovi, předsedovi výboru 

zajistit realizaci přijatého usnesení      

 Termín: 18. 08. 2009 

 

 

Návrh– hlasovat o předloţeném návrhu usnesení  

 

 Hlasování: 
         Pro  -   11 

         Proti  -    0 

         Zdrţel se -    0 

 

 USNESENÍ 3/25/2009/VS  
Výbory Královéhradeckého kraje 

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

1. vyhlásit 

a) dotační program pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují 

sociální sluţby definované v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, 

v platném znění, v Královéhradeckém kraji pro rok 2009 

b) dotačního řízení na podporu sociálních sluţeb definovaných v zákoně č. 

108/2006 Sb., v Královéhradeckém kraji v roce 2009 

2. jmenovat hodnotící komisi ve sloţení 

Ing. Miroslav Uchytil, náhradník Milan Maček 

RNDr. Petr Ţďánský, CSc., náhradník PhDr. Taťána Lankašová, CSc. 

Bc. Otakar Kalenda, náhradník PaedDr. Zdeňka Šándorová, Ph.D. 

II. u k l á d á 

  Bc. Otakaru Kalendovi, předsedovi výboru 

informovat Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje o přijatém usnesení      

 Termín: 18. 06. 2009 

 

 

 

K bodu 5 

Informace ze sociální oblasti  

 

Vysoké Veselí – byla podána informace o reţimu de minimis (dopis z Evropské komise ze dne 7. 5. 

2009) 

 

Diskuse: PaedDr. Zdeňka Šándorová, Bc. Blanka Moravcová, 
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Návrh– hlasovat o předloţeném návrhu usnesení  

 

 Hlasování: 
         Pro  -    10 

         Proti  -      0 

         Zdrţel se -    0 

 

 USNESENÍ 3/26/2009/VS  
Výbory Královéhradeckého kraje 

I. b e r e    n a   v ě d o m í  
  Informace o změně reţimu de minimis 

I. d o p o r u č u j e  
  odboru sociálních věcí a zdravotnicí podniknout kroky k realizaci investiční dotace 

městu Vysoké Veselí ve výši 5 mil Kč. 

II. u k l á d á 

  Bc. Otakaru Kalendovi, předsedovi výboru 

informovat vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví o přijatém usnesení      

 Termín: 20. 05. 2009 

 

 

K bodu 6 

Různé 
 

A) Výstupy z benchmarkingu 

Mgr. Černý prezentoval hrubé výstupy z benchmarkingu za rok 2008 a 2007 

 

Diskuse: RNDr. Petr Ţďánský, Mgr. Robert Černý, Ing. Pavel Bradík, Bc. Blanka 

Moravcová, PaedDr. Zdeňka Šándorová, 

 

 

B) Výjezdní jednání výboru 

Výjezdní jednání se uskuteční v Domově pro seniory Vrchlabí dne 23.6.2009 od 14 hod. 

 

 

 

 

Závěr 

 

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

k tomu, ţe byly vyčerpány všechny body programu, v 15:40 hodin jednání ukončil.  

  

Příští jednání výboru bude dne 23. 06. 2009  ve 14 hod. 

 

 

 

 

 

 

Zapsala:  Veronika Čudová 

 

……………………………………….. 

Bc. Otakar Kalenda 

předseda výboru  

…………………………………………. 

RNDr. Petr Ţďánský, CSc. 

ověřovatel zápisu 


