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Z á p i s 
 

z 4. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 23. 06. 2009 od 14 hod.  

Domov pro seniory ve Vrchlabí 

 

Přítomni: Dle prezenční listiny 

 

Omluveni: RNDr. Jiří Stejskal, RNDr. Petr Ţďánský, CSc., PhDr. Taťána Lankašová, CSc. 

 

Program jednání: 

 

1. Prohlídka Domova pro seniory Vrchlabí 

2. Domov pro seniory Vrchlabí – investiční akce 

3. Zřizovací listina Sdruţení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov 

4. Informace ze sociální oblasti  

5. 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 4. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje  

 

 jednomyslně byla schválena ověřovatelkou zápisu PaedDr. Zdeňka Šándorová, Ph.D. 

 

 jednomyslně byli schváleni hosté:  

 

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

 Eva Bartošová, zástupkyně ředitelky Domova pro seniory ve Vrchlabí, vrchní sestra 

 Ing. arch. Libor Sommer, projektant 

 

Hlasování: 
        Pro  -       9 

        Proti  -          0   

        Zdrţel se -          0 

 

 

K bodu 1 

Prohlídka Domova pro seniory Vrchlabí 

 

Zástupkyně ředitelky provedla členy výboru po zařízení. 

 

Domov důchodců provozuje sluţby ve dvou vzájemně propojených budovách. Nabízí ubytování 

v jednolůţkových, dvoulůţkových, třílůţkových a jednom čtyřlůţkovém pokoji. K dispozici 

uţivatelům je rovněţ kulturní místnost a kuchyňka. Zařízení má vlastní kuchyni zajišťující 

celodenní stravování (včetně diet) a vlastní prádelnu. Domov důchodců je určen seniorům nad 65 

let se sníţenou schopností pohybu, kteří pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují pravidelnou 

pomoc jiné fyzické osoby při zvládání péče o vlastní osobu. 

Podrobnější informace na http://ddvrchlabi.unas.cz 

http://ddvrchlabi.unas.cz/
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K bodu 2 

Domov pro seniory Vrchlabí – investiční akce 

Úvodní slovo pronesl Ing. arch. Libor Sommer a po té odpovídal na dotazy členů výboru 

Rekonstrukce starší budovy bude realizována v jedné etapě a dojde ke zlepšení standardu obyvatel 

domova, ale také k odstranění závaţné hygienické závady. Rekonstrukcí bude také vyřešena otázka 

statického ztuţení objektu, které je v současné době nedostatečné 

Rekonstrukce nezasáhne do dispozičního řešení přízemí (kuchyň zrekonstruována v roce 2005 a je 

funkční), týká se ostatních pater, kde zůstane zachováno pouze schodiště a výtah kterému bude 

přidán náhradní zdroj.  

 

Diskuse: Miloslav Plass, Milan Maček, Bc. Otakar Kalenda, Ing. Ludmila Lorencová, MUDr. 

Vladimír Záleský, PaedDr. Zdeňka Šándorová, Ing. Pavel Bradík 

 

 

Výtah z diskuse 

 

arch. Sommer: Zateplení celé budovy mimo přízemí kde je stanovena výjimka (v přízemí byly 

nedávno vyměněny okna a při zateplení by se musely vybourat a dát nová, změna 

rozměrů) se bude provádět minerální vlnou (pouţití jiných materiálů není moţné, 

protoţe dle části poţární normy se jedná o zdravotnický objekt). 

p. Plass, Bc. Kalenda: výbor k tomuto problému nemůţe zaujmout stanovisko; předloţenou 

informaci vzali členové výboru na vědomí 

 

Bc. Kalenda: Financování této akce z úvěru? 

Ing. Lorencová: Financování této rekonstrukce nebylo zařazeno do čerpání úvěru. Ing. Táborský a 

Ing. Nejedlý doporučili zpracovat studii a projekt z vlastních prostředků s tím, ţe 

je potřeba v letošním roce stavět. Do čerpání úvěru tato akce zatím zařazena 

nebyla, neboť investiční prostředky z úvěru bylo nutné poníţit a přesunout je na 

předfinancování projektů atd. 

 

Bc. Kalenda: Jaká je výměra pokojů a počítá se s prostory pro sociální práci? (funkční studie) 

arch. Sommer: Výměra pokojů po rekonstrukci bude od 11 do 20 m
2
 (jedno a dvou lůţkové 

pokoje). Nově se v budově objeví společenská místnost, šatny pro personál, 

skladovací prostory, vlastní kotelna, hygienické prostory a dále budou upraveny 

místnosti sester, pozůstalostní sklad, prostory pro terapie a sociální práci. 

p. Bartošová: Touto rekonstrukcí dojde k poklesu kapacity obyvatel ze současného stavu 84 lůţek 

na 72. 

 

Bc. Kalenda, PaedDr. Šándorová: Bude sluţba zaměřena přímo na osoby s Alzheimerovou 

demencí a jaké plánujete aktivizační činnosti? 

p. Bartošová: Domov důchodců se díky rekonstrukci dále zaměří na klienty s demencí 

Alzheimerova typu (ne přímo klienty s Alzheimerovou chorobou). V zařízení se pro 

tyto klienty rozšíří aktivizační činnosti (ergoterapie, muzikoterapie, biograficky 

orientované péče, reminiscenční terapie, bazální stimulace atd.) 

 

p. Plass: vyjádřil názor, ţe výbor by měl tuto investiční akci bez připomínek podpořit 

Bc. Kalenda: Tato investiční akce byla výborem podpořena na 2. jednání dne 17.03.2009. 
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Návrh– hlasovat o předloţeném návrhu usnesení  

 

 Hlasování: 
         Pro  -     9 

         Proti  -     0 

         Zdrţel se -     0 

 

 

 USNESENÍ 4/27/2009/VS 
Výbory Královéhradeckého kraje 

I. Bere na vědomí 
  informace o investiční akci Rekonstrukce Domova pro seniory Vrchlabí a závěry z 

diskuse 

 

 

 

K bodu 3 

Zřizovací listina Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov 

 

Sdruţení ozdravoven a léčeben poţádalo o rozšíření činnosti o sociální sluţby. Dodatkem zřizovací 

listiny bude dále přesně vymezen rozsah pověření k výkonu sociálně právní ochrany. 

Dodatek uvádí definici činností v sociální oblasti do souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., 

o sociálních sluţbách, a se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, oba zákony ve 

znění pozdějších předpisů. 

Na jednání zastupitelstva 10. 09. 2009 bude předloţena ke schválení zcela nová zřizovací listina. 

 

Návrh– hlasovat o předloţeném návrhu usnesení  

 

 Hlasování: 
         Pro  -    9 

         Proti  -    0 

         Zdrţel se -    0 

 

 USNESENÍ 4/28/2009/VS 
Výbory Královéhradeckého kraje 

I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  Dodatek č. 1 zřizovací listiny - úplné znění příspěvkové organizace Sdruţení 

ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, IČ:00195201 s účinností dnem schválení         

 

 

 

K bodu 4 

Informace ze sociální oblasti 

 

A) Navýšení půjčky příspěvkovým organizacím odvětví sociálních služeb 

Bc. Kalenda informoval, ţe zastupitelstvo kraje dne 18.6.2009 schválilo navýšení půjčky na 

25 mil Kč a schválilo vyhlášení dotačních řízení 

 

B) Asociace krajů ČR – komise pro sociální záležitosti 

Ing. Lorencová podala informace o jednání komise, které se účastnil ministr práce a sociální 

věcí, JUDr. Petr Šimerka, kde informoval zástupce krajů o finanční situaci. Celkem krajům 

na sociální sluţby chybí 1 200 mil. Kč. K této částce se přidala řada dalších věcí, s nimiţ 

nebylo počítáno (dvojí navýšení mzdových tarifů u zdravotnického personálu i v sociálních 

zařízeních, změna sazby za úkon podávání léků).  

Další setkání komise proběhne 21.7.2009. 
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Diskuse: Milan Maček, Bc. Blanka Moravcová, Bc. Otakar Kalenda, Pavel Kollert, PaedDr. 

Šándorová, MUDr. Vladimír Záleský 

 

Návrh– hlasovat o předloţeném návrhu usnesení  

 

 

 Hlasování: 
         Pro  -    9 

         Proti  -    0 

         Zdrţel se -    0 

 

 USNESENÍ 4/29/2009/VS 
Výbory Královéhradeckého kraje 

I. doporučuje  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje poţádat Vládu ČR k nápravě řešení 

deficitního financování sociálních sluţeb včetně vykazování zákroků a plateb od 

zdravotních pojišťoven 

II. ukládá 

  Bc. Otakaru Kalendovi, předsedovi výboru 

informovat Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje o přijatém usnesení 

Termín: 10.09.2009 

 

 

K bodu 5 

Různé 

 

Proběhla diskuse na téma neziskový sektor a dlouhodobě podhodnocené mzdy v této oblasti. 

 

Výstupy Benchmarkingové aplikace – tento bod bude součástí mimořádného jednání výboru 

18.8.2009; členové výboru pošlou tajemnici výboru konkrétní poţadavky na informace z této 

aplikace  

 

Diskuse: PaedDr. Zdeňka Šándorová, Milan Maček, Ing. Pavel Bradík, Miloslav Plass 

 

 

Závěr 

 

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

k tomu, ţe byly vyčerpány všechny body programu, v 16:00 hodin jednání ukončil.  

  

Mimořádné jednání výboru bude dne 18. 08. 2009  ve 14 hod. 

 

 

 

 

 

 

Zapsala:  Veronika Čudová 

……………………………………….. 

Bc. Otakar Kalenda 

předseda výboru  

…………………………………………. 

PaedDr. Zdeňka Šándorová, Ph.D. 

ověřovatelka zápisu 


