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Z á p i s 
 

z 6. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 18. 08. 2009 od 14 hod.  

RegionCentrum Nový pivovar, Hradec Králové 

 

Přítomni: Dle prezenční listiny 

 

Omluveni: RNDr. Jiří Stejskal, Ing. Pavel Bradík 

 

Program jednání: 

 

1. Dotační program 2009 

2. Návrh na navýšení bezúročných půjček příspěvkovým organizacím odvětví sociální věcí a 

prodloužení doby splatnosti      

3. Návrh na schválení zřizovacích listin příspěvkových organizací odvětví sociálních věcí 

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 6. 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 

 Ing. Ivan Guman, referent odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

 Bc. Kateřina Tatárková, vedoucí ekonomického úseku 

 

Hlasování: 
        Pro  -       10 

        Proti  -          0   

        Zdržel se -          0 

 

 

K bodu 1 

Dotační program 2009 

 

Zastupitelstvem kraje dne 18. 6. 2009 byly vyhlášeny dva dotační programy  

A) Dotační řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., v 

Královéhradeckém kraji v roce 2009 

B) Dotační program pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální 

služby definované v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, v 

Královéhradeckém kraji pro rok 2009 
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Sběr žádostí proběhl do 10.7.; hodnocení řídící skupinou proběhlo 29. 7. a vyhodnocení hodnotící 

komisí dne 18.8. (Krajskou řídící skupinu tvoří zástupci obcí s rozšířenou působností (OP3), kteří jsou 

do řídící skupiny delegování z titulu funkce. Dále řídící skupinu tvoří i garant (gestor) za oblast sociální 

a úředníci odboru SV)   

V období po jednání řídící skupiny bylo MPSV přislíbeno rozdělení dalších 46 mil. Kč pro 

Královéhradecký kraj. S touto změnou byl hodnotící komisi předložen materiál rozšířený o návrh 

rozdělení krajských dotací na základě matematického výpočtu a to dorovnání dotace (stát+kraj) do 

výše roku 2008 a vyčlenění těch organizací, které mají financování z individuálních projektů 

(organizace které mají zajištěno financování v rámci IP si mohou požádat MPSV o přesunutí fin. 

prostředků do sociálních služeb bez kontraktu v rámci IP).  

Tímto návrhem by byly podpořeny neziskové organizace a obecní organizace v kraji ve výši cca 27 

mil. Kč.  

Královéhradecký kraj bude žádat MPSV, aby dodatečná státní dotace ve výši cca 46 mil. Kč byla 

rozdělena mezi krajské příspěvkové organizace poskytující pobytové sociální služby. 

Královéhradecký kraj bude žádat MPSV, aby akceptovalo návrhy změn v Rozhodnutí u 

poskytovatelů sociálních služeb, které mají dotaci ze státního rozpočtu a kontrakt 

z Královéhradeckým krajem v rámci IP. 
 

 

Diskuse: Ing. Miroslav Uchytil, Mgr. Robert Černý, Miloslav Plass, RNDr. Petr Žďánský,  

 

 

Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  

 

 Hlasování: 
         Pro  -     11 

         Proti  -     0 

         Zdržel se -     0 

 

 

 USNESENÍ 6/31/2009/VS 
Výbory Královéhradeckého kraje 

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

 1. snížení rozpočtu běžných výdajů kapitoly 13 u grantových a dílčích programů 

a samostatných projektů určených pro odvětví sociálních věcí ve výši 28 340 

tis. Kč a zvýšení běžných výdajů kapitoly 28 určené na grantové a dílčí 

programy a samostatné projekty v roce 2009 o částku 28 340 tis. Kč 

 2. výsledky dotačního řízení na poskytování sociálních služeb definovaných v 

zákoně č. 108/2006 Sb., v Královéhradeckém kraji v roce 2009, dle přílohy 

č. 1. 

 3. výsledky dotačního programu na podporu služeb, které navazují, kooperují 

nebo rozšiřují sociální služby definované v zákoně č. 108/2009 Sb., pro rok 

2009 dle přílohy č. 2. 
 

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

informovat Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje o přijatém usnesení 

Termín: 10. 9. 2009 
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K bodu 2 

Návrh na navýšení bezúročných půjček příspěvkovým organizacím odvětví sociální věcí a 

prodloužení doby splatnosti      

 

V roce 2009 Ministerstvo práce a sociálních věcí přehodnotilo postoj k poskytování dotací pro 

příspěvkové organizace zřizované kraji v oblasti dotací na provozní náklady. V důsledku toho byly 

příspěvkovým organizacím kraje poskytujícím pobytové sociální služby značně pokráceny dotace. 

Ředitelé příspěvkových organizací přijali úsporná opatření, kterými provedli redukci nákladů na 

nejnižší možnou míru.  

Po analýze účetních závěrek za 1. pololetí 2009 činí nyní očekávaná ztráta příspěvkových 

organizací za rok 2009 73 383 tis. Kč přesto, že došlo k navýšení mzdových nákladů včetně 

odvodů.  

Usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ZK/4/224/2009 bylo schváleno poskytnutí 

návratných finančních výpomocí příspěvkovým organizacím odvětví sociálních věcí v roce 2009 

z rozděleného hospodářského výsledku roku 2008 ve výši 50 mil. Kč. Z těchto 50 mil. Kč byly již 

poskytnuty bezúročné půjčky příspěvkovým organizacím odvětví sociálních věcí ve výši 35 mil. 

Kč, ve kterých je třeba prodloužit návratnost půjček do 14 dnů od obdržení navýšené dotace 

z MPSV, nejdéle však do 31. 12. 2009, neboť v současné době příspěvkové organizace nedisponují 

finančními prostředky k jejich splacení. Nyní dochází k rozdělení zbylých 15 mil. Kč na poskytnutí 

bezúročných půjček a 22 627 tis. Kč z 25 mil. Kč schválených na bezúročné půjčky usnesením 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ZK/7/388/2009 dne 18. 6. 2009.  

Předpokládá se, že ze strany MPSV dojde k navýšení dotace pro rok 2009. Do té doby se mohou 

naše sociální zařízení dostat do platební neschopnosti. Z tohoto důvodu se navrhuje navýšení 

stávajících půjček o 37 627 tis. Kč na celkovou výši 72 627 tis. Kč s návratností všech půjček do 14 

dnů od obdržení finančních prostředků z MPSV ve výši navýšení dotace z MPSV, nejpozději do 31. 

12. 2009. 

Doba splatnosti zbylé části finančních prostředků skončí nejpozději 31. 12. 2009. Výše finančních 

prostředků příspěvkových organizací odvětví sociálních věcí na vrácení půjček bude záviset na výši 

navýšení dotací z MPSV. 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., rozpočtová pravidla 

územních celků, nedoporučuje až do vyřešení dofinancování zapojování rezervního fondu 

organizací. 

 

Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  

 

 Hlasování: 
         Pro  -     11 

         Proti  -     0 

         Zdržel se -     0 

 

USNESENÍ 6/33/2009/VS 
Výbory Královéhradeckého kraje 

I. d o p o r u č u j e 
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit navýšení bezúročných půjček 

příspěvkovým organizacím odvětví sociálních věcí dle přílohy č. 1 o 37 627 tis. Kč 

z běžných výdajů kap. 28 s návratností všech půjček do 14 dnů od obdržení navýšení 

dotace z MPSV ve výši této dotace, nejpozději do 31. 12. 2009 a zbylé části půjček do 

31. 12. 2009   

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

informovat Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje o přijatém usnesení 

Termín: 10.9.2009 
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K bodu 3 

Návrh na schválení zřizovacích listin příspěvkových organizací odvětví sociálních věcí 

 

Dnem 1. ledna 2009 nabyl účinnosti zákon č. 477/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Dne 22. 7. 2009 Rada Královéhradeckého kraje 

schválila obecný vzor zřizovací listiny příspěvkových organizací Královéhradeckého kraje. 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví reagoval na aktuální změny zákona a připravil nové zřizovací 

listiny pro 25 příspěvkových organizací, jejichž je zřizovatelem.  

 

 

Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  

 

 Hlasování: 
         Pro  -    11 

         Proti  -    0 

         Zdržel se -    0 

 

USNESENÍ 6/32/2009/VS 
Výbory Královéhradeckého kraje 

 

I. d o p o r u č u j e 
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit Zřizovací listiny příspěvkových 

organizací odvětví sociálních věcí s účinností od 1. 10. 2009. 

 

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

informovat Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje o přijatém usnesení 

Termín: 10.9.2009 

 

 

K bodu 4 

Informace ze sociální oblasti 

 

Benchmarking  
 

Předložena analýza vybraných sociálních služeb, která obsahuje data z Benchmarkingu za rok 2008 

a vyhodnocení dat za pobytové služby. Sběr dat probíhal do 15. 4. 2009.  

 

 

 

K bodu 5 

Různé 

 

A) Výjezdní jednání výboru 

Bc. Kalenda informoval o výjezdním zasedání výboru dne 15. 09. v Domově sociálních 

služeb Skřivany. Po té proběhla diskuse na téma Integrovaný operační program 

 

B) Využití budovy bývalého „Hlucháku“  

Ing. Uchytil informoval o uskutečněném setkání se zástupci města Hradec Králové k tématu 

využití „Hlucháku“. Z tohoto jednání vyplynulo několik návrh k využití budovy a to: 

- přemístění Občanského sdružení Daneta, z důvodu nedostatku vhodných prostor ve 

stávajícím objektu v Nerudově ul. (technické důvody, statika). 

- umístění stacionáře pro onkologicky nemocné 

- umístění přírodovědné fakulty Univerzity Hradec Králové,  

- využití budovy pro úředníky kraje 
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Diskuse: Ing. Ivan Guman, Miloslav Plass, RNDr. Petr Žďánský, Ing. Miroslav Uchytil,  

Ing. Ludmila Lorencová 

 

 

 

 

Závěr 

 

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

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

  

Příští jednání výboru bude dne 15. 09. 2009  ve 14 hod. v Domově důchodců Skřivany. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala:  Veronika Čudová 

……………………………………….. 

Bc. Otakar Kalenda 

předseda výboru  

…………………………………………. 

RNDr. Petr Žďánský, CSc. 

ověřovatel zápisu 


