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Z á p i s 
 

z 9. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 10. 11. 2009 od 14 hod.  

RegionCentrum Nový pivovar, Hradec Králové 

 

Přítomni: Dle prezenční listiny 

 

Omluveni: Pavel Kollert 

 

Program jednání: 

 

 

1. Návrh rozpočtu na rok 2010 pro odvětví sociálních věcí 

2. Dotační řízení v odvětví sociálních věcí 2009 

3. Ţádost – projekt Per Aspera 

4. Individuální projekt Sluţby sociální prevence v Královéhradeckém kraji 

5. Rodinné pasy 

6. Informace ze sociální oblasti  

7. Různé 

8. Závěr 

 

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 9. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje  

 

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

 

 jednomyslně byli schváleni hosté:  

 

 Ing. Josef Táborský, 1. námětek hejtmana 

 Ing. Miloslav Nejedlý, vedoucí ekonomického odboru 

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

 Bc. Kateřina Tatárková, vedoucí ekonomického úseku 

 Ing. Jitka Stránská, referent odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

 Mgr. Milan Šveřepa, referent odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

 

 

Hlasování: 
        Pro  -       11 

        Proti  -          0   

        Zdrţel se -          0 
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K bodu 1 

Návrh rozpočtu na rok 2010 pro odvětví sociálních věcí 

1 náměstek hejtmana Ing. Josef Táborský a vedoucí ekonomického odboru Ing. Miloslav Nejedlý 

představili základní parametry návrhu rozpočtu KHK na rok 2010. 

 

Rozpočet na rok 2010 je navrhován jako schodkový vlivem zapojení zůstatku úvěru ve výši 

325 mil. Kč (z celkového objemu úvěru 500 mil. Kč přijatého v r. 2008) a splátky úvěru v objemu 

100 mil. Kč (k přijatému úvěru v r. 2005 v objemu 900 mil. Kč). V návrhu rozpočtu na rok 2010 je 

uvaţováno se sníţením daňových příjmů v porovnání se schváleným rozpočtem roku 2009 o 300 

mil. Kč, tj. na 2 700 mil. Kč. 
Poté seznámili členy výboru návrhem rozpočtu odvětví sociálních věcí: 

 

UKAZATEL 

Schválený 
rozpočet 
 na rok 
2008 

Skutečnost 
k 

31.12.2008 
  

Schválený 
rozpočet 

 na rok 2009 

Skutečnost  
k 30.6.2009 

Upravený 
rozpočet  

2009 po 3. 
ZR 

  

Návrh 
rozpočtu  

na rok 
2010 

kap. 28 - sociální věci 40 836,0  63 635,5    36 867,0  70 134,2  126 027,0    133 078,2  

běžné výdaje                                     40 836,0  60 205,5    36 867,0  65 134,2  121 027,0    133 078,2  

v tom:                 

příspěvek PO na provoz 35 050,0  42 093,9    27 253,0  28 904,0  36 413,0    78 118,2  

ostatní běžné výdaje 5 786,0  7 927,3    9 614,0  1 230,2  11 987,0    9 260,0  

neinvestiční půjčené prostředky PO   4 340,0      35 000,0  72 627,0    45 700,0  

neinvestiční půjčené prostředky ost.   4 775,0              

neinvestiční transfery obcím   1 069,3              

kap. 50 - Fond rozv.a reprodukce KHK 
        

sociální věci 115 000,0  115 311,0    98 000,0  8 627,0  118 364,4    69 031,0  

 v tom: PO - investiční transfery 107 270,0  107 933,6    88 003,0  8 308,1  106 364,8    53 599,0  

                - neinvestiční transfery 6 300,0  7 377,4    8 985,0  318,9  10 912,7    993,0  

          kapitálové výdaje odvětví           300,0    8 125,0  

          běžné výdaje odvětví               6 314,0  

           nerozděleno 1 430,0      1 012,0  0,0  786,9      

kofinancování a předfin., G, POV - kap. 
13          

               - sociální věci 28 340,0  28 340,0      0,0  28 340,0    26 600,0  

 

 

Diskuse: Ing. Miloslav Nejedlý, Ing. Jitka Stránská, Bc. Otakar Kalenda, RNDr. Jiří Stejskal, Mgr. 

Robert Černý, Ing. Miroslav Uchytil, Ing. Pavel Bradík, Ing. Josef Táborský, Miloslav 

Plass, PaedDr. Zdeňka Šándorová 

 

Návrh– hlasovat o předloţeném návrhu usnesení  

 

 Hlasování: 
         Pro  -       12 

         Proti  -       0 

         Zdrţel se -       0 

 



 3 

USNESENÍ 9/744/2009/VS 
Výbory Královéhradeckého kraje 

 

I.  p r o j e d n a l   
    návrh rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2010 – odvětví sociálních věcí (včetně 

grantových a dílčích programů a samostatných projektů) 

II.  s e    z t o t o ţ ň u j e   
    s usnesením finančního výboru č. VF/8/56/2009 

 

 

 

K bodu 2 

Dotační řízení v odvětví sociálních věcí 2009 

V rámci dotačního řízení byly pro jednotlivé sluţby navrţeny dotace dle zásady, aby součet dotací 

MPSV a KHK roku 2009 nebyl niţší neţ součet roku 2008. Návrh na navýšení je z nerozdělené 

částky vyčleněné na dotace sociálních sluţeb z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2009 a 

týká se převáţně terénních sluţeb neziskových organizací, kde by navýšení mohlo znamenat 

výraznější pomoc. Rozdělení doposud nerozdělené částky 500 tis. Kč bylo navrţeno následovně: 

 

Název poskytovatele sociální sluţby   1)     

(Dle registru sluţeb)  

Navýšení dotace KHK 2009 

návrh 

Rada seniorů České republiky 100 000 

Věra Kosinová  Daneta, zařízení pro zdravotně postiţené 100 000 

Farní charita Dvůr Králové nad Labem 50 000 

Město Úpice 50 000 

Obecný zájem,o.s. 50 000 

Oblastní Charita Sobotka 50 000 

Sdruţení rodičů a přátel mentálně postiţených v Jičíně 50 000 

Farní charita Hostinné 50 000 

 Celkem 

 500 000 

 

 

Diskuse: RNDr. Jiří Stejskal, Mgr. Robert Černý 

 

Návrh– hlasovat o předloţeném návrhu usnesení  

 

 Hlasování: 
         Pro  -       11 

         Proti  -       0 

         Zdrţel se -       0 

 

USNESENÍ 9/45/2009/VS 
Výbory Královéhradeckého kraje 

 

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

programů a samostatných projektů odvětví sociálních věcí  

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

 informovat Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje o přijatém usnesení  

  termín: 3.12.2009  
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K bodu 3 

Ţádost – projekt Per Aspera 

 

Ţádost o příspěvek na realizaci projektu Per Aspera v Královéhradeckém kraji na období 10/2009 – 

6/2010. Poţadavek na krytí části (55,8%) mzdových a organizačně provozních nákladů na 1 

pracovní místo ve středisku Probační a mediační sluţby v Jičíně. 

Tuto část finančních prostředků zabezpečovalo do této doby Ministerstvo spravedlnosti. Zbývající 

část (37%) Úřad práce Praha západ (vzhledem k sídlu výrobního druţstva invalidů – Handicap).  

 

Dle vyjádření ředitele UP Jičín je připraven jednat o poskytnutí fin. prostředků. 

 

Návrh– hlasovat o předloţeném návrhu usnesení  

 

 Hlasování: 
         Pro  -       11 

         Proti  -       0 

         Zdrţel se -       0 

 

USNESENÍ 9/46/2009/VS 
Výbory Královéhradeckého kraje 

 

I.  n e d o p o r u č u j e   
    Poskytnout finanční příspěvek na projekt Per Aspera 

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

informovat vedoucí odboru sociálních věcí  o přijatém usnesení 

  termín:  18. 11. 2009  
   

 

 

 

K bodu 4 

Individuální projekt Sluţby sociální prevence v Královéhradeckém kraji 

 

Mrg. Milan Šveřepa ve své prezentaci představil členům výboru IP Sluţby sociální prevence 

v Královéhradeckém kraji: 

 

Královéhradecký kraj podporuje sluţby pro znevýhodněné skupiny obyvatel. 

Projekt zajišťuje provoz 43 sluţeb sociální prevence v území Královéhradeckého kraje; z nich bylo 

šest nově zřízeno (pro duševně nemocné, pro osoby s mentálním postiţením a pro děti a mládeţ) a 

dvě vzniknou v lednu 2010 (pro děti a mládeţ). 

 

PRO RODINY S DĚTMI 

azylové domy pro rodiny s dětmi: Hradec Králové, Trutnov, Náchod 

intervenční centrum pro oběti domácího násilí: Hradec Králové 

aktivizační sluţby pro rodiny ve vyloučených lokalitách: Hradec Králové, Jaroměř 

aktivizační sluţby pro rodiny dětí s postiţením: Rychnov nad Kněţnou 

aktivizační sluţby pro náhradní rodinnou péči v celém kraji 

 

PRO OSOBY BEZ PŘÍSTŘEŠÍ 

azylové domy: Broumov, Hradec Králové, Úpice 

nízkoprahové denní centrum: Hradec Králové 

sociální aktivizace: Broumov, Hradec Králové 
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PRO OSOBY S MENTÁLNÍM POSTIŢENÍM 

sociální rehabilitace (tréninkové bydlení): Hradec Králové, Rychnov n. Kněţnou 

 

PRO DUŠEVNĚ NEMOCNÉ 

Sociální rehabilitace a následná péče: Hradec Králové, Rychnov n. K., Jičín 

 

PRO DĚTI A MLÁDEŢ 

domy na půl cesty: Náchod, Jičín 

nízkoprahová zařízení: Trutnov, Dvůr Králové n. L., Hradec Králové, Broumov, Jičín, Nové Město 

n. M, Jaroměř, Nový Bydţov, Rychnov nad Kněţnou, Hořice 

aktivizační sluţby pro mládeţ ohroţenou delikvencí: Hradec Králové 

terénní program: Hradec Králové 

 

PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŢENÍM 

Sociální rehabilitace pro osoby s tělesným postiţením: Nová Paka 

Sociální rehabilitace pro osoby se zrakovým postiţením: Královéhradecký kraj 

 

 

PRO UŢIVATELE DROG A OSOBY OHROŢENÉ ZÁVISLOSTÍ 

kontaktní centra: Trutnov, Hradec Králové 

terénní programy v celém v Královéhradeckém kraji 

 

Do konce srpna 2009 byly podpořeny sluţby pro  1138 uţivatelů. 

Celková podpora sociálním sluţbám v rámci projektu činí 240 025 453,00 Kč. Tato částka je pro 

období od 1. 6. 2009 do 31. 7. 2012. Projekt trvá od 1. 10. 2009 do 30. 9. 2012.  

 

 

Aktuální informace na www.socialniprojekty.cz. 

 

Diskuse: Mgr. Robert Černý, Bc. Otakar Kalenda, Mgr. Milan Šveřepa, Ing. Miroslav Uchytil, 

PaedDr. Zdeňka Šándorová, RNDr. Petr Žďánský 

 

 

Návrh– hlasovat o předloţeném návrhu usnesení  

 

 Hlasování: 
         Pro  -       11 

         Proti  -       0 

         Zdrţel se -       0 

 

 

USNESENÍ 9/47/2009/VS 
Výbory Královéhradeckého kraje 

 

I.  b e r e    n  a    v ě d o m í   
    prezentaci Individuálního projektu  Sluţby sociální prevence v Královéhradeckém kraji bez 

připomínek 

 

 

 

 

 

http://www.socialniprojekty.cz/
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K bodu 5 

Rodinné pasy 

Mgr. Robert Černý seznámil členy výboru s aktuálním stavem slevového systému Rodinných pasů 

v KHK: 

 

 Počet zaregistrovaných rodin: 1 983 (k 4. 11. 2010) 

 Počet poskytovatelů slev v síti Rodinných pasů (mimo slevovou síť Sphere) na území 

Královéhradeckého kraje: více neţ 50 poskytovatelů slev (liší se počet poskytovatelů slev a 

počet míst, kde lze slevu uplatnit (obchodních míst), tento počet je vyšší): 

o 28 e-shopů 

o 17 poskytovatelů slev o oblasti ubytování a stravování 

o 9 poskytovatelů slev v oblasti sportu, kultury a volného času 

 Počet obchodních míst v síti Sphere (Věrnostní program Sphere Card) v Královéhradeckém 

kraji: cca 300 

 

Poté informoval o zajištění fungování slevového systému Rodinných pasů v KHK v roce 2010: 

Slevový systém bude i v roce 2010 (do 31. 12. 2010) zajištěn stávajícím dodavatelem (Sun Drive 

Communications, s. r. o) na základě uzavřeného dodatku smlouvy o dílo s objednatelem 

(Královéhradecký kraj). Důvodem uzavření dodatku je především zajištění efektivního plnění 

předmětu veřejné zakázky a stabilizace systému Rodinných pasů v Královéhradeckém kraji 

v průběhu roku 2010. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Zavedení systému Rodinných pasů v 

Královéhradeckém kraji“ (dále jen Dodatek č. 1) přiměřeným způsobem rozšiřuje předmět veřejné 

zakázky v souvislosti s prodlouţením doby jejího plnění. Jde tedy zejména o aktivity související se 

samotným fungováním systému (registrace rodin, správa jejich databáze, databáze poskytovatelů 

slev, komunikace s drţiteli Rodinných pasů, správa webového portálu, provoz infolinky, 

monitoring). Vzhledem ke skutečnosti, ţe zájmem zadavatele je i v průběhu následujícího roku 

pracovat na rozšíření příleţitostí pro uplatnění slevové karty, je Dodatkem č. 1 rovněţ přiměřeně 

rozšířen předmět veřejné zakázky o získání dalších 100 poskytovatelů slev v oblasti sportu, kultury, 

volnočasových aktivit, ubytování, stravování a cestovního ruchu, případně slev dětského zboţí a 

jiných poskytovatelů zaměřených svým sortimentem či sluţbami na rodiny s dětmi. Do konce roku 

2010 by tedy měli mít drţitelé slevových karet (rodiny s dětmi) mít příleţitost uplatnit slevy u více 

neţ 250 poskytovatelů. 

 

Ekonomické dopady: 

Rozšířením předmětu veřejné zakázky v souvislosti s prodlouţením doby jejího plnění dochází k 

navýšení ceny o 502.375,00 Kč bez DPH.  Celková cena za realizaci veřejné zakázky tedy 

nepřesáhne 1.909.375,00 Kč bez DPH. 

 

Diskuse: Bc. Otakar Kalenda, Ing. Miroslav Uchytil 

 

Návrh– hlasovat o předloţeném návrhu usnesení  

 

 Hlasování: 
         Pro  -       11 

         Proti  -       0 

         Zdrţel se -       0 

 

USNESENÍ 9/48/2009/VS 
Výbory Královéhradeckého kraje 

 

I.  b e r e    n  a    v ě d o m í   

aktuální informace o Rodinných pasech v Královéhradeckém kraji 
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K bodu 6 

Informace ze sociální oblasti  

 

Bc. Otakar Kalenda seznámil členy výboru s materiály, které budou předloţeny na 10. jednání 

Zastupitelstva KHK 2. 12. 2009: 

 

1) Návrh na schválení Dodatku č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Barevné domky 

Hajnice, IČ 00194972, s účinností od 1. 1. 2010. 

 

Dodatek č. 1 Zřizovací listiny je výsledkem 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. K tomuto 

datu přecházejí veškerá práva a závazky na organizaci Barevné domky Hajnice, IČ 00194972.  

Sloučení příspěvkových organizací bylo schváleno Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 

22. 10. 2009.  

 

 

2) 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. Odbor v I. pololetí 2009 v rámci řešení finanční situace příspěvkových organizací 

přerozdělil finanční prostředky mezi příspěvkové organizace odvětví sociálních věcí sníţením 

příspěvků na provoz organizacím, které nebyly v tíţivé finanční situaci, coţ bylo schváleno 

usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/6/315/2009. Odbor doporučuje vrátit 

příspěvky na provoz na výši odpisů organizacím, které nemají dostatek finančních prostředků. 

Tímto dojde k navýšení příspěvků na provoz o 1 712 tis. Kč. 

 

Další navýšení příspěvků na provoz příspěvkových organizací odvětví sociálních věcí na rok 2009 o 

23 911 tis. Kč je třeba v důsledku nutnosti poskytnout příspěvkovým organizacím finanční 

prostředky na vrácení zbylé části půjček, které jim byly poskytnuty v roce 2009 v celkové výši 

72 627 tis. Kč usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/4/224/2009 a 

ZK/8/444/2009.  

 

Ekonomické dopady: Tímto materiálem dojde ke zvýšení příspěvků na provoz PO celkem o 25 

433 tis. Kč vyuţitím rezervy kap. 28 ve výši 2 373 tis. Kč a z vratek části půjček poskytnutých 

příspěvkovým organizacím odvětví sociálních věcí v roce 2009 23 060 tis. Kč. 

 

 

 

Diskuse: Ing. Miroslav Uchytil, Bc. Otakar Kalenda, RNDr. Jiří Stejskal, PaedDr. Zdeňka 

Šándorová, Mgr. Robert Černý 

 

 

Návrh– hlasovat o předloţeném návrhu usnesení  

 

 

 Hlasování: 
         Pro  -       11 

         Proti  -       0 

         Zdrţel se -       0 
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USNESENÍ 9/49/2009/VS 
Výbory Královéhradeckého kraje 

 

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

 1. Dodatek č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Barevné domky Hajnice, IČ 

00194972, s účinností od 1. 1. 2010 

 2. Zvýšení příspěvků příspěvkových organizací odvětví sociálních věcí na provoz na rok 

2009 o 25 433 tis. Kč pouţitím rezervy kap. 28 ve výši 2 373 tis. Kč a z vratek části 

půjček od příspěvkových organizací odvětví sociálních věcí 23 060 tis. Kč dle 

důvodové zprávy a Přílohy č. 1       

II.  u  k  l  á  d  á   

    Bc. Otakaru Kalendovi, předsedovi výboru 

informovat Zastupitelstvo kraje o přijatém usnesení 

  termín:  3. 12. 2009  
  

 

 

 

K bodu 7 

Různé 

 

A) Ţádost občanského sdruţení Sportem proti bariérám - Český Ráj 

 

Občanské sdruţerní poţádalo o příslib finanční podpory na vypracování projektové dokumentace na 

projekt Střediska handicapovaných sportovců. Záměrem je vybudování sportovního střediska pro 

handicapované, denního a školícího centra a zázemí pro další aktivity sdruţení, ve sportovní zóně 

Nové Paky. 

 

Diskuse: Ing. Josef Táborský, Bc. Otakar Kalenda, RNDr. Petr Žďánský, Milan Maček, RNDr. Jiří 

Stejskal 

 

 

Návrh– hlasovat o předloţeném návrhu usnesení  

 

 Hlasování: 
         Pro  -       12 

         Proti  -       0 

         Zdrţel se -       0 

 

 

USNESENÍ 9/50/2009/VS 
Výbory Královéhradeckého kraje 

 

I.  n e d o p o r u č u j e   
    Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje poskytnout finanční prostředky z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje  Občanskému sdruţení Sportem proti bariérám - Český Ráj na projekt 

Střediska handicapovaných sportovců - ČR 

II.  u  k  l  á  d  á   

    Bc. Otakaru Kalendovi, předsedovi výboru 

informovat Zastupitelstvo kraje o přijatém usnesení 

  termín:  3. 12. 2009  
  

 

 

 



 9 

 

B)  Termíny jednání v roce 2010 

 

Termíny jednání v roce 2010 budou upřesněny po zveřejnění termínů jednání Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje. Nadále se bude dodrţovat den a hodina, tj. Út od 14 hod. pokud výbor 

nestanoví jinak. 

 

 

 

Závěr 

 

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

k tomu, ţe byly vyčerpány všechny body programu, v 15:45 hodin jednání ukončil.  

  

Příští jednání výboru bude v lednu 2010  

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala:  Veronika Čudová 

……………………………………….. 

Bc. Otakar Kalenda 

předseda výboru  

…………………………………………. 

RNDr. Petr Ţďánský, CSc. 

ověřovatel zápisu 


