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Z á p i s 
 

z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 13. 10. 2009 od 14 hod.  

RegionCentrum Nový pivovar, Hradec Králové 

 

Přítomni: Dle prezenční listiny 

 

Omluveni: Ing. Pavel Bradík 

 

Program jednání: 

 

 

1. Integrovaný operační program (IOP) 

2. Sloučení příspěvkové organizace ÚSP pro mládeţ ČTYŘLÍSTEK Markoušovice a Barevné 

domky Hajnice do jedné příspěvkové organizace 

3. Dotace pro odvětví sociálních věcí 

4. Změny financování jmenovitých akcí odvětví sociální věci v rámci schváleného limitu 

odvětví 

5. Finanční dar Univerzitě Hradec Králové 

6. Informace ze sociální oblasti  

7. 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 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje  

 

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

 

 jednomyslně byli schváleni hosté:  

 

 Ing. Slavomil Štefán, ředitel Domova sociálních sluţeb Skřivany 

 Bc. Lenka Alešová, ředitelka Barevné domky Hajnice 

 Ing. Renata Zemková, ředitelka Ústavu sociální péče pro tělesně postiţené Hořice 

 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 

 Mgr. Jana Fiedlerová, referent odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

 Bc. Soňa Chloupková, referent odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

 Michal Ţehan, referent odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

 

Hlasování: 
        Pro  -       10 

        Proti  -          0   

        Zdrţel se -          0 
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K bodu 1 

Integrovaný operační program (IOP) 

 

Jednotlivými řediteli podány informace o konkrétních dopadech IOP do jimi spravovaných 

organizací. 

 

Hořice 

Počet vytipovaných klientů -        22 

Transformační záměr -   I. varinata: výstavba 3 rodinných domků; II. varianta: výstavba 2 

rodinných domků 

Odhadované provozní náklady – I. varianta: 38 tis. Kč na klienta a měsíc; II. varianta: 33 tis. Kč na 

klienta a měsíc 

Odhadované investiční náklady - I. varinata: 23 mil. Kč; II. varianta: 22 mil. Kč; V obou variantách 

je uvaţováno pouţití 10% investičních nákladů tj. cca 2,5 mil. Kč 

do humanizace stávajícího zařízení, s cílem zvýšit komfort 

ubytování. 

 

Sníţení kapacity ve stávajícím zařízení ze 79 na 57 klientů povede ke sníţení provozních nákladů o 

10% a zároveň ke sníţení celkových ročních výnosů o 23%. Výsledkem bude zvýšení nákladů na 

jednoho klienta za měsíc ze současných 25 tis. Kč na 31 tis. Kč. 

 

 

Skřivany 

Počet vytipovaných klientů -        velmi málo (3-4 klienti) 

 

Ověřování moţnosti vyuţití prostředků IOP 

 „+“ IOP  

  zajištění investičních prostředků 

 „-“ IOP 

 nutnost striktního dodrţení stanovených podmínek programu 

 nutnost zajištění vhodné lokality (mimo areál stávajícího zařízení) 

 nutnost existence klientely - která by vyuţila tento typ programu 

 nutnost existence návazných sociálních sluţeb (terénních) ve vybrané lokalitě 

 nutnost zajištění dalších aktivit pro klienty 

 otázka zajištění budoucích (nejspíše navýšených) provozních prostředků  

 

1. problém – zásadní 

 Při dodrţení závazných parametrů výstavby dle IOP (dodrţení stanovených výměr a 

cena za m
2
 či m

3
) nelze při budování kapacity pro 20 klientů dosáhnout na minimální 

částku projektu, t.j. 20 mil Kč;   dle zpracované studie (autor ing. arch. Jan Zima) 

jsou náklady odhadnuty na cca 16  mil Kč 

 Byla provedena poptávka po vhodné lokalitě v okolních obcích (Sloupno,Nový 

Bydţov) i v obci Skřivany 

 Výsledek z okolních obcí -  negativní  (nabídnuty objekty zamořené radonem, v 

havarijním stavu, nebo v nevhodné lokalitě) 

 

 

2. problém 

 Výstavbou v obci Skřivany (na vlastním pozemku) porušíme další závazný parametr 

– maximálně 8% podíl našich klientů na celkové populaci obce 

 Při směřování výstavby jinam narazíme  na neexistenci návazných sluţeb, a tedy 

nutnosti jejich zajištění vlastními silami a prostředky, coţ nutně povede ke zvýšení 

finančních nároků na sluţby 
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3. problém 

 Při hledání vhodných klientů pro tento program jsme narazili na problém velmi 

malého počtu stávajících klientů, kteří by mohli tento program opravdu smysluplně 

vyuţít 

 

4. problém 

 S novým místem i způsobem poskytování sluţby by museli souhlasit i opatrovníci 

klientů, coţ by bylo předmětem dalšího jednání, jeho výsledek nelze předem určit 

 

 

Hajnice 

Počet vytipovaných klientů -        32  

Transformační záměr -   A) 4 byty Trutnov; B) růţový, vínový, šedý dům Hajnice -  v obci 

Hajnice; C) měsíčná domácnost (areál Hajnice - hlavní budova)  

Odhadované provozní náklady -   navýšení o 17 mil. ročně  

Odhadované investiční náklady -  A) 4,8 mil.; B) 7,2 mil.; C) 240 tis. 

 

 

 

Diskuse: Ing. Miroslav Uchytil, Bc. Otakar Kalenda, Miloslav Plass, Bc. Lenka Alešová,  

Michal Ţehan, Ing. Ludmila Lorencová, RNDr. Petr Ţďánský, PaedDr. Zdeňka 

Šándorová, Ing. Slavomil Štefan, Ing. Renata Zemková 

 

 

 

Návrh– hlasovat o předloţeném návrhu usnesení  

 

 Hlasování: 
         Pro  -       11 

         Proti  -       0 

         Zdrţel se -       0 

 

 

 

USNESENÍ 8/38/2009/VS 
Výbory Královéhradeckého kraje 

 

I.  b e r e   n a  v ě d o m í   
    prezentace  jednotlivých ředitelů ústavů sociální péče k problematice Integrovaného 

operačního programu 

II.  k o n s t a t u j e   
    ţe, stávající podmínky Integrovaného operačního programu (minimální hranice projektu 20 

mil.) nevyhovují původnímu záměru tohoto programu 

III.  ž á d á   
    odbor sociálních věcí a zdravotnictví ve spolupráci s jednotlivými řediteli o detailní seznam 

klientů vhodných k integraci ve všech pobytových zařízení zřizovaných Královéhradeckým 

krajem  

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

informovat vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví o přijatém usnesení  

  termín: 19.10.2009  
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K bodu 2 

Sloučení příspěvkové organizace ÚSP pro mládež ČTYŘLÍSTEK Markoušovice a Barevné 

domky Hajnice do jedné příspěvkové organizace 

 

Hlavní důvody sloučení příspěvkové organizace ÚSP pro mládeţ ČTYŘLÍSTEK Markoušovice 

s organizací Barevné domky Hajnice: 

 

 Usnesením Rady KHK  č. RK/3/227/2007 bylo do programu Integrovaného operačního 

programu (dále jen IOP) České republiky navrţeno zařazení ÚSP pro mládeţ Čtyřlístek 

Markoušovice a Barevné domky Hajnice. Pro realizaci a úspěšné čerpání finančních 

prostředků bylo navrţeno, ţe obě uvedená budou do projektu zařazena jako jeden celek.  

 Realizace transformace by tedy probíhala v rámci jednoho zařízení – Barevných domků 

Hajnice, coţ by velmi usnadnilo vlastní práci na projektu a to zejména v oblasti vedení 

jednoho účetnictví k projektu IOP.  

 Rovněţ je nezbytné z hlediska podmínek projektu (během jeho vlastní realizace) nezvyšovat 

kapacitu organizace.  

 sloučení přinese úspory - vzdělávání managementu,  

 společné vyuţívání majetku apod.   

 moţné vyuţít víkendové sluţby pro klienty Markoušovic, klientům Markoušovic se rozšíří 

nabídka sluţeb bez zvýšených nákladů -  rehabilitace, speciální pedagog pro večerní školu, 

krouţky, pracovní terapie – Dílny barevných příleţitostí a Oranţová kavárna apod. 

 

Diskuse: RNDr. Petr Ţďánský, PhDr. Taťána Lankašová 

 

Návrh– hlasovat o předloţeném návrhu usnesení  

 

 Hlasování: 
         Pro  -       11 

         Proti  -       0 

         Zdrţel se -       0 

 

USNESENÍ 8/39/2009/VS 
Výbory Královéhradeckého kraje 

 

I.  d o p o r u č u j e   
    Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit sloučení příspěvkových organizací ÚSP 

pro mládeţ ČTYŘLÍSTEK Markoušovice, IČ 00194956 a Barevné domky Hajnice, 

IČ 00194972, do jedné příspěvkové organizace Barevné domky Hajnice, IČ 00194972, 

s účinností od 1. 1. 2010, dle důvodové zprávy. K tomuto datu přecházejí veškerá práva a 

závazky na organizaci Barevné domky Hajnice, IČ 00194972  

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

 informovat Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje o přijatém usnesení  

  termín: 22.10.2009  
   

 

 

K bodu 3 

Dotace pro odvětví sociálních věcí 

 

Město Hronov poţádalo o dofinancování provozu zařízení Domova odpočinku ve stáří Justynka 

Hronov. Byla navrţena dotace ve výši 93.000,-- Kč. Tento návrh byl podpořen i Radou 

Královéhradeckého kraje (7. 10. 2009). 
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Pro dotační řízení na rok 2009 byly zvýšeny běţné výdaje kapitoly 28 o částku 28 340 tis. Kč – 

schváleno Zastupitelstvem kraje dne 10. 9. 2009. Zastupitelstvu 22.10.09 je předkládán materiál, 

kde se rozděluje 363.000,-- Kč. Zbývá přerozdělit částka 500.000 Kč, která je určena na případné 

ţádosti poskytovatelů o dofinancování sociálních sluţeb ještě v tomto roce. 

 

Další ţádosti o dotaci: 

Daneta, OS Společné cesty, Per Aspera, Rada seniorů 

 

Diskuse: Ing. Miroslav Uchytil, Milan Maček 

 

Návrh– hlasovat o předloţeném návrhu usnesení  

 

 Hlasování: 
         Pro  -       12 

         Proti  -       0 

         Zdrţel se -       0 

 

USNESENÍ 8/40/2009/VS 
Výbory Královéhradeckého kraje 

 

I.  d o p o r u č u j e   
    Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit v rámci grantových a dílčích programů a 

samostatných projektů odvětví sociálních věcí dotaci pro Město Hronov v dotačním programu 

A na dofinancování provozu zařízení Domova odpočinku ve stáří Justynka Hronov ve výši 

93.000,-- Kč  

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

1) informovat Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje o přijatém usnesení 

2) ve spolupráci s gestorem zodpovědným za oblast sociální připravit návrh na rozdělení 

Kč 500.000,- na dofinancování  sociálních sluţeb 

  termín: 10.11.2009  
   

 

 

 

K bodu 4 

Změny financování jmenovitých akcí odvětví sociální věci v rámci schváleného limitu odvětví 

 

Jedná se o změny v rámci schváleného rozpočtu 2009 – Fondu rozvoje a reprodukce odvětví 

sociální věci 

 

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

- sníţení  limitu z důvodu, ţe skutečná cena za projektovou dokumentaci akce byla niţší, 

neţ původně schválená 

 

Domov důchodců Pilníkov  

- sníţení limitu na akci Přestavba nástavba a rekonstrukce DD (SV/07/633) Tato akce 

však nebude realizována, na místo toho bude realizováno pouze Provedení dispozičních 

úprav objektu DD Pilníkov – sociální a hygienické vybavení (SV/09/604)  

 

Domov na Stříbrném vrchu Rokytnice v Orlických horách – Doplnění území areálu Domova na 

Stříbrném vrchu (SV/08/614)  

- zvýšení limitu: finanční prostředky jsou určeny na realizaci přeloţky venkovního 

elektrického vedení a přeloţku veřejného osvětlení 
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Návrh– hlasovat o předloţeném návrhu usnesení  

 

 Hlasování: 
         Pro  -       12 

         Proti  -       0 

         Zdrţel se -       0 

 

USNESENÍ 8/41/2009/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 Fondu rozvoje a reprodukce 

Královéhradeckého kraje pro odvětví sociální věci v roce 2009  

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

informovat Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje o přijatém usnesení 

  termín: 22.10.2009  
   

 

 

K bodu 5 

Finanční dar Univerzitě Hradec Králové 

 

Katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové pořádá 

letos jiţ VI. ročník významné akce v oblasti sociální práce a sociální politiky, konferenci 

s mezinárodní účastí, Hradecké dny sociální práce. 

Protoţe tato konference má jiţ svoji tradici, na jejímţ vytváření se vedle Univerzity Hradec Králové 

podílí i Královéhradecký kraj a město Hradec Králové, obrátila se Univerzita Hradec Králové na 

Královéhradecký kraj s ţádostí o převzetí záštity nad konferencí. 

S ohledem na finanční náročnost konference nás Univerzita Hradec Králové poţádala o poskytnutí 

finančního příspěvku ve výši 20 000,- Kč, který by byl tak jako v předchozích letech výhradně 

pouţit na pokrytí reţijních nákladů spojených s konferencí, především pak na vytištění sborníku. 

 

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

 

Návrh– hlasovat o předloţeném návrhu usnesení  

 

 Hlasování: 
         Pro  -       11 

         Proti  -       0 

         Zdrţel se -       1 

 

USNESENÍ 8/42/2009/VS 
Výbory Královéhradeckého kraje 

I.  d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit: 

 1. poskytnutí finančního daru Univerzitě Hradec Králové, IČ 62690094 ve výši 20 000,- 

Kč z ostatních běţných výdajů kapitoly 28 dle důvodové zprávy, 

 2. darovací smlouvu pro Univerzitu Hradec Králové, IČ 62690094 

II.  u  k  l  á  d  á   

  Bc. Otakaru Kalendovi, předsedovi výboru 

informovat Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje o přijatém usnesení 

   termín: 22.10.2009  
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K bodu 6 

Informace ze sociální oblasti  

 

A) Členům výboru byly dány na vědomí další materiály, které jsou na programu 9. zasedání 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje (22.10.2009) připravené pro Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje:  

1) Návrh na schválení Dodatku č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov 

V Podzámčí Chlumec n/Cidlinou;  

2) Návrh na zvýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz na rok 2009 u 

příspěvkové organizace Domov Dolní zámek Teplice nad Metují 

 

B) Národní rada pro zdravotně postiţené - Euroklíč a Toa Point 

 

NRZP poţádala hejtmana o pomoc v projektu Euroklíč kdy v případě, ţe nebude moţné čerpat 

finanční prostředky v rámci ROP NUTS II Severovýchod, pak v roce 2010 podpořit zahájení 

projektu z rozpočtu Královéhradeckého kraje. 

Dále NRZP poţádala hejtmana o iniciování setkání měst Královéhradeckého kraje k prvotnímu 

jednání o projektu Toa Point. 

 

Diskuse: RNDr. Petr Ţďánský, Milan Maček, RNDr. Jiří Stejskal 

 

Návrh– hlasovat o předloţeném návrhu usnesení  

 

 Hlasování: 
         Pro  -       9 

         Proti  -       2 

         Zdrţel se -       1 

 

USNESENÍ 8/43/2009/VS 
Výbory Královéhradeckého kraje 

 

I.  d o p o r u č u j e 

projednat aktuální stav a výhledy projektu Euroklíč v Komisi Asociace krajů ČR pro 

sociální záleţitosti  

II.  u  k  l  á  d  á   

  Bc. Otakaru Kalendovi, předsedovi výboru 

informovat vedoucí odboru sociálních věcí o přijatém usnesení 

   termín: 22.10.2009  
  

 

 

 

 

K bodu 7 

Různé 

 

A) Změna termínu jednání výboru – nový termín 10.11.2009 od 14 hod. 

 

Zrušení termínu 15.12.209 

 

Hlasování: 
         Pro  -       12 

         Proti  -       0 

         Zdrţel se -       0 
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B)  Jednání výboru sociálního a výboru zdravotního 

 

RNDr. Jiří Stejskal poţádal předsedu výboru, z důvodu kolize termínů, o dohodu s předsedou 

zdravotního výboru k úpravě termínů jednání obou výborů. Předseda výboru toto přislíbil a také 

zmínil moţnost uspořádání společného jednání sociálního výboru a zdravotního výboru v případě, 

bude-li se projednávaná problematika dotýkat působnosti obou výborů. 

 

 

 

 

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.  

  

Příští jednání výboru bude dne 10. 11. 2009  ve 14 hod.  

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala:  Veronika Čudová 

……………………………………….. 

Bc. Otakar Kalenda 

předseda výboru  

…………………………………………. 

RNDr. Petr Ţďánský, CSc. 

ověřovatel zápisu 


