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Z á p i s 
 

ze 7. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 15. 09. 2009 od 14 hod.  

Domov sociálních služeb Skřivany, Tovární 1, Skřivany 

 

Přítomni: Dle prezenční listiny 

 

Omluveni: PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D., Ing. Pavel Bradík 

 

Program jednání: 

 

1. Domov sociálních sluţeb Skřivany 

2. Dotační řízení 

3. Informace ze sociální oblasti  

4. 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 7. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje  

 

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

 

 jednomyslně byli schváleni hosté:  

 

 Ing. Slavomil Štefan, ředitel Domova sociálních sluţeb Skřivany 

 Mgr. Robert Černý, vedoucí oddělení prevence, rozvoje a sociálně právní ochrany 

 Bc. Kateřina Tatárková, vedoucí ekonomického úseku 

 Ing. arch. Zima, architekt 

 

Hlasování: 
        Pro  -      11 

        Proti  -          0   

        Zdrţel se -          0 

 

 

K bodu 1 

Domov sociálních služeb Skřivany 

 

Ing. Slavomil Štefan, ředitel domova, seznámil členy výboru s historií domova a jeho současným 

stavem. 

 

Domov sociálních sluţeb Skřivany poskytuje pobytové sociální sluţby pro mentálně postiţenou 

mládeţ a dospělé občany ve věku 16 aţ 64 let, případně téţ s přidruţenými a kombinovanými 

vadami. 

Domov sídlí ve dvou lokalitách a to na zámku a v nově vybudovaném areálu – tři domky, kaţdý s 

kapacitou 12 lůţek. V novém areálu plynule pokračuje II. etapa výstavby, která zahrnuje pavilon 
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pro ošetřovatelskou péči, jehoţ součástí bude i nový stravovací provoz a umístěno zde bude i vedení 

zařízení. Předpokládaný termín uvedení této části výstavby do provozu je jaro 2010. 

V obci, mimo areál ústavu, byl v roce 2004 přebudován zaměstnanecký byt na chráněné bydlení, 

kde nyní bydlí 4 uţivatelky, původně trvale umístěné v ústavu. 

Kapacita celkem 90 klientů. 

Přepočtený průměrný počet zaměstnanců 74. 

 

Ing. arch. Zima představil záměr rekonstrukce zámku . Celková rekonstrukce ve výši cca 16 mil Kč. 

Pro případ opuštění zámku byl představen záměr výstavby domečku max. pro 6 klientů. 

 

Ing. Uchytil podal informace o Integrovaném operačním programu (IOP), do kterého je Domov 

sociálních sluţeb Skřivany zahrnut. 

 

Proběhla rozsáhlá diskuse na téma vyuţití  objektu zámku  v návaznosti na diskusi o smysluplnosti 

zařazení Domova sociálních sluţeb Skřivany do IOP. 

 

Diskuse: MUDr. Vladimír Záleský, Ing. Miroslav Uchytil, Miloslav Plass, Ing. Slavomil Štefan, 

Ing. arch. Zima, Bc. Otakar Kalenda, RNDr. Jiří Stejskal, Bc. Blanka Moravcová, 

Milan Maček, Mgr. Robert Černý, RNDr. Petr Žďánský  

 

Návrh– hlasovat o předloţeném návrhu usnesení  

 

 Hlasování: 
         Pro  -     10 

         Proti  -       0 

         Zdrţel se -       0 

 

USNESENÍ 7/34/2009/VS 
Výbory Královéhradeckého kraje 

 

I. ž á d á 
  odbor sociálních věcí a zdravotnictví ve spolupráci s ředitelem Domova sociálních sluţeb 

Skřivany na další jednání 13.10.2009 dodat stanovisko zda je vhodné mít Domov sociálních 

sluţeb Skřivany zařazen v Integrovaném operačním programu (IOP) a informaci, kolik jeho 

klientů by pro IOP připadalo v úvahu  

II. d o p o r u č u j e 
  na příští jednání výboru 13.10.2009 pozvat ředitele příspěvkových organizací kraje 

zařazených v Integrovaném operačním programu 

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

informovat vedoucí odboru sociálních věcí o přijatém usnesení 

Termín: 22.09.2009 

 

 

K bodu 2 

Dotační řízení 

 

A) Diecézní Katolická charita  
Diecézní Katolická charita vykonává v objektu Správa uprchlických zařízení MV v Kostelci nad Orlicí 
„Právní a sociální poradenství pro žadatele o udělení mezinárodní ochrany s využitím 

tlumočnických služeb„ a „Zájmové aktivity pro žadatele o azyl“.  

 V krajském dotačním řízení byla na obě činnosti navrţena a následně schválena dotace 0 

Kč.Diecézní Katolická charita  poskytuje tyto sluţby pro ţadatele o mezinárodní ochranu jako 

jediná v ČR. Dle zákona o soc. sluţbách si však tyto  činnosti nemůţe nechat zaregistrovat jako 

sociální sluţbu. 
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Bc. Otakar Kalenda, jako člen kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje a člen 

příslušné pověřené kontrolní skupiny, informoval o tom, ţe pověřená kontrolní skupina, kontrolující 

vyuţití dotace Diecézní Katolické charitě na tyto činnosti v roce 2008, a celý kontrolní výbor svým 

usnesením doporučili Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje poskytovat finanční prostředky 

Královéhradeckého kraje na výše uvedené činnosti. Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na 

svém 8. zasedání, v rámci projednávání zprávy o činnosti kontrolního výboru, vzalo toto doporučení 

na vědomí.  

 

RNDr. Jiří Stejskal se vzdal hlasování z důvodu střetu zájmů. 

 

Návrh– hlasovat o předloţeném návrhu usnesení  

 

 Hlasování: 
         Pro  -     10 

         Proti  -       0 

         Zdrţel se -       0 

 

USNESENÍ 7/35/2009/VS 
Výbory Královéhradeckého kraje 

 

I. d o p o r u č u j e 
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje poskytnout dotaci Diecézní Katolické charitě na:  

1) Právní a sociální poradenství pro ţadatele o udělení mezinárodní ochrany 

s vyuţitím tlumočnických sluţeb ve výši 100 tis. Kč  

2) Zájmové aktivity pro ţadatele o azyl ve výši 100 tis. Kč 

Dotace bude poskytnuta z kapitoly 28 – sociální věci, grantové a dílčí programy a 

samostatné projekty 

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

informovat Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje o přijatém usnesení 

Termín: 22.10.2009 

 

B) Občanské poradenské středisko, o.p.s.  

Občanské poradenské středisko poţádalo o zmírnění tvrdosti rozhodnutí. Středisko bylo z krajského 

dotačního řízení vyloučeno z důvodu nezadání dat do aplikace Benchmarking (vloţená data nebyla 

ke dni uzavření aplikace finálně ukončena a tedy byla neviditelná pro rozhodující orgán). 

 

Návrh– hlasovat o předloţeném návrhu usnesení  

 

 Hlasování: 
         Pro  -     10 

         Proti  -       0 

         Zdrţel se -       0 

 

USNESENÍ 7/36/2009/VS 
Výbory Královéhradeckého kraje 

 

I. d o p o r u č u j e 
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje poskytnout dotaci Občanskému poradenskému 

středisku, o.p.s. ve výši 70 tis. Kč. Dotace bude poskytnuta z kapitoly 28 – sociální věci, 

grantové a dílčí programy a samostatné projekty 

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

informovat Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje o přijatém usnesení 

Termín: 22.10.2009 



 4 

 

 

C) Kamelot o.p.s. 

Kamelot o.p.s. je jednou z organizací, které neobdrţely přidělěnou dotaci  od MPSV na konci roku 

2008. MPSV se ke své chybě hlásí, ale vypořádání s touto organizací nemůţe uskutečnit, neboť 

organizace zrušila svoji registraci a poskytuje jiţ jen sluţby navazující. Odbor sociálních věcí a 

zdravotnictví navrhl poskytnout Kamelotu dar a dotaci MPSV rozdělit dle návrhu výboru.  

 

Návrh– hlasovat o předloţeném návrhu usnesení  

 

 Hlasování: 
         Pro  -     9 

         Proti  -     0 

         Zdrţel se -     1 

 

USNESENÍ 7/37/2009/VS 
Výbory Královéhradeckého kraje 

 

I. d o p o r u č u j e 
  Radě Královéhradeckého kraje poskytnout dar organizaci Kamelot, o.p.s. ve výši 100 tis. 

Kč. z kapitoly 28 – sociální věci za podmínky, ţe MPSV poskytne dotaci ve stejné výši 

krajské příspěvkové organizaci v odvětví sociálních věcí. 

II. žádá 

odbor sociálních věcí a zdravotnictví, aby s MPSV projednal vypořádání nedoručených 

dotací v roce 2008 ve smyslu odstavce I. 

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

informovat vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví o přijatém usnesení 

Termín: 22.10.2009 

 

 

Diskuse: RNDr. Jiří Stejskal, Ing. Miroslav Uchytil, Bc. Otakar Kalenda, Mgr. Robert Černý, 

RNDr. Petr Žďánský 

 

 

K bodu 4 

Informace ze sociální oblasti 

 

Sloučení Ústavu sociální péče pro mládeţ Čtyřlístek, Markoušovice a Barevné domky Hajnice 

 

Příspěvková organizace Ústav sociální péče pro mládeţ Čtyřlístek je v současné době řízena 

pověřenou ředitelkou Barevných domků Hajnice. 

Rada kraje schválila 11.3.2009 zařazení organizace Barevné domky Hajnice do Integrovaného 

operačního programu s vizí sloučení s ústavem Čtyřlístek. 

 

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

 

 

 

Z diskuse vyplynulo doporučení odboru sociálních věcí a zdravotnictví pracovat na přípravě 

sloučení obou organizací a na další jednání výboru připravit podklady a pozvat paní 

ředitelku obou organizací.  
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K bodu 5 

Různé 

 

Ţádný bod nebyl projednáván. 

 

 

 

 

Závěr 

 

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

k tomu, ţe byly vyčerpány všechny body programu, v 17:00 hodin jednání ukončil.  

  

Příští jednání výboru bude dne 13. 10. 2009  ve 14 hod.  

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala:  Veronika Čudová 

……………………………………….. 

Bc. Otakar Kalenda 

předseda výboru  

…………………………………………. 

RNDr. Petr Ţďánský, CSc. 

ověřovatel zápisu 


