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Z á p i s 
 

z 11. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 16. 3. 2010 od 14 hod.  

RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové 

 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Omluveni: Ing. Pavel Bradík 

 

Program jednání: 

 

1. Hospodářsky slabé oblasti Královéhradeckého kraje  

2. Individuální projekt Lokality; Nově připravované individuální projekty 

3. Návrh na schválení Akčního plánu Strategie rozvoje lidských zdrojů Královéhradeckého 

kraje pro období 2010 – 2012  

4. Výsledky dotačního řízení MPSV 2010  

5. Návrh na převedení půjček na příspěvky na provoz na rok 2010  

6. Návrh na vyhlášení dotačního řízení v odvětví sociálních věcí  

7. Materiály do krajského zastupitelstva 25. 3. 2010  

8. Informace ze sociální oblasti  

9. 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 11. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje  

 

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

 

 jednomyslně byli schváleni hosté:  

 

 Ing. Ludmila Lorencová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 Bc. Kateřina Tatárková, vedoucí ekonomického úseku 

 Mgr. Jana Fiedlerová, referent odboru sociálních věcí 

 Mgr. Milan Šveřepa, referent odboru sociálních věcí 

 Ing. Ivan Guman, referent odboru sociálních věcí 

 Mgr. Martina Smudková, referentka odboru sociálních věcí 

 Ing. Miloslav Roman, vedoucí oddělení regionálního rozvoje 

 Ladislav Mlejnek, Centrum EP 

 Jana Smetanová, Centrum EP 
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Hlasování: 
Pro  -       9 

Proti  -          0   

Zdrţel se -          0 

 

 

 

K bodu 1 

Hospodářsky slabé oblasti Královéhradeckého kraje 

 

Členové výboru byli zástupci Centra EP seznámeni s hospodářsky slabými oblastmi 

Královéhradeckého kraje. 

 

Hospodářsky slabé lze charakterizovat jako problémové oblasti, ve kterých se dlouhodobě 

kumulují nepříznivé podmínky pro jejich ekonomický rozvoj. 

Vymezení hospodářsky slabých oblastí kraje bylo provedeno na základě vyhodnocení vybraných 

ukazatelů, které charakterizují sociálně-ekonomický rozvoj regionu a jeho hospodářskou sílu.  

Zdrojem všech dat je Český statistický úřad. Všechna data jsou dostupná a pouţitá v roční 

periodě za pětiletou časovou řadu 2004 - 2008 (vyjma dat z Registru ekonomických subjektů, 

kde se jedná o čtyřletou řadu 2004 - 2007).  

Pro vyhodnocení hospodářsky slabých oblastí bylo na základě výše uvedených dostupných dat 

pouţito těchto 7 ukazatelů: Obecná míra nezaměstnanosti, Průměrná intenzita podnikatelské 

aktivity, Index ekonomického zatíţení, Průměrný počet uchazečů o zaměstnání, Intenzita bytové 

výstavby, Index stáří, Vývoj počtu obyvatel 

Hospodářsky velmi slabé oblasti se nacházejí v severních aţ severovýchodních periferních 

(příhraničních) oblastech území kraje. 

 

Hospodářsky slabé oblasti se nacházejí převáţně ve střední aţ jihozápadní části kraje a  rovněţ 

částečně v severní oblasti. 

 

Hospodářky velmi silné a silné oblasti jsou převáţně v jiţní aţ východní části kraje, ale náleţí 

k nim i POÚ Vrchlabí a Svoboda nad Úpou.  

 

 

Návrh– hlasovat o předloţeném návrhu usnesení  

 

 Hlasování: 
         Pro  -  10 

         Proti  -  0 

         Zdrţel se -  0 

 

 

USNESENÍ 11/64/2010/VS 
Výbory Královéhradeckého kraje 

 

I.  b e r e    n  a    v ě d o m í   
    prezentaci na téma Hospodářsky slabých oblastí Královéhradeckého kraje 
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 K bodu 2 

Individuální projekt Lokality; Nově připravované individuální projekty 

 

A) IP Lokality 

 

Mgr. Martina Smudková seznámila přítomné s hlavním cílem IP Lokality - podpora sociální 

integrace příslušníků vyloučených lokalit v Královéhradeckém kraji do společnosti a na trh práce 

(Nízká vzdělanost a vyloučení z trhu práce je jedním z hlavních důvodů sociálního vyloučení) a 

dále s podrobými aktivitami projektu:  

1. Zajištění potřebných sluţeb terénní práce 

2. Vzdělávání terénních sociálních pracovníků a informování zástupců samosprávy 

3. Tvorba strategie integrace vyloučených lokalit v Královéhradeckém kraji pro období  

2011 – 2016 

4. Publicita projektu 

Projekt byl podpořen Evropským sociálním fondem a rozpočtem České republiky částkou  

14.119.952 Kč.  

 

Návrh– hlasovat o předloţeném návrhu usnesení  

 

 Hlasování: 
         Pro  -  11 

         Proti  -  0 

         Zdrţel se -  0 

 

USNESENÍ 11/65/2010/VS 
Výbory Královéhradeckého kraje 

 

I.  b e r e    n  a    v ě d o m í   
    prezentaci Individuálního projektu Lokality bez výhrad 

 

 

B) Nově připravované IP 

 

Královéhradecký kraj (obor sociálních věcí) od roku 2008 realizuje ve spolupráci s Centrem EP 

4 individuální projekty v oblasti sociální, financované z Operačního programu Lidské zdroje a 

zaměstnanost. Snahou realizátora je zabezpečit návaznost těchto projektů také do budoucna 

s ohledem na specifické potřeby cílových skupin. Orgánům kraje je nyní předkládán návrh na 

schválení 3 indiv. projektů, jejichţ přípravu do podoby ţádosti o poskytnutí dotace z OP LZZ 

zabezpečí Centrum EP. 

 Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních sluţeb na území Královéhradeckého 

kraje IV. 

 Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních sluţeb v Královéhradeckém kraji II. 

 Podpora sociální integrace obyvatel vyloučených lokalit v Královéhradeckém kraji II. 

 

Výše dotace z operačního programu u předmětných projektů činí 100% způsobilých výdajů, 

včetně výdajů na řízení a administraci (Centrum EP). Způsobilost výdajů je dána datem zahájení 

projektu. Ekonomické dopady do rozpočtu kraje budou minimální, financování projektů bude 

probíhat prostřednictvím průběţně poskytovaných zálohových plateb od Ministerstva práce a 

sociálních věcí ČR. Realizace projektů bude zahájena v případě doporučení řídícího orgánu 

k financování z OP LZZ. 

 

Podrobné informace o navrţených IP podali: Mgr. Milan Šveřepa a Mgr. Jana Fiedlerová. 
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Diskuse: Bc. Otakar Kalenda, RNDr. Jiří Stejskal, Miloslav Plass, Ing. Miroslav Uchytil, 

PaedDr. Zdeňka Šándorová 

 

Návrh– hlasovat o předloţeném návrhu usnesení  

 

 Hlasování: 
         Pro  -  12 

         Proti  -  0 

         Zdrţel se -  0 

 

USNESENÍ 11/66/2010/VS 
Výbory Královéhradeckého kraje 

 

I.  p r o j e d n a l   
    návrh tří nově připravovaných individuálních projektů pro léta 2010 aţ 2012 

II.  u  k  l  á  d  á   

    Bc. Otakaru Kalendovi, předsedovi výboru 

informovat Zastupitelstvo kraje o přijatém usnesení 

  termín:  25. 3. 2010  
  

 

 

 K bodu 3 

Návrh na schválení Akčního plánu Strategie rozvoje lidských zdrojů Královéhradeckého 

kraje pro období 2010 – 2012 

 

Strategie rozvoje lidských zdrojů zahrnuje celou škálu aktivit, příleţitostí a stimulů ve vzdělávací 

soustavě, v hospodářské praxi, veřejné správě i v soukromém sektoru, správné nasměrování a 

zkvalitňování oblastí počátečního vzdělávání, oblastí celoţivotního učení (dalšího vzdělávání), 

věnuje se spolupráci a propojení vzdělávací soustavy s trhem práce a začlenění znevýhodněných 

skupin obyvatel na trh práce. K jejímu postupnému naplňování je nutné, aby byla průběţně 

rozpracovávána do krátkodobých realizačních plánů (akčních plánů). 

 

Akční plán stanovuje v řadě aktivit odpovědnost za realizaci příslušným odborům Krajského 

úřadu Královéhradeckého kraje (odbor sociálních věcí, odbor školství). S ohledem na skutečnost, 

ţe se jedná o aktivity v samostatné působnosti kraje, vyţaduje jejich realizace zajištění 

nezbytných finančních prostředků, tedy jejich vyčlení z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro 

tyto účely.  

Aktivity v navrhovaném akčním plánu by měly být realizovány v letech 2010 – 2012. Třetí (a 

poslední) akční plán by měl být zpracován pro období 2013 – 2015. 

 

Diskuse: Mgr. Věra Ţiţková, Bc. Otakar Kalenda, Ing. Miroslav Uchytil  

 

 

Návrh– hlasovat o předloţeném návrhu usnesení  

 

 Hlasování: 
         Pro  -  10 

         Proti  -  1 

         Zdrţel se -  1 
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USNESENÍ 11/67/2010/VS 
Výbory Královéhradeckého kraje 

 

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

 1. Akční plán Strategie rozvoje lidských zdrojů Královéhradeckého kraje pro období 

2010 – 2012 

 2. vyčlenění finančních prostředků z kapitoly č. 28 rozpočtu Královéhradeckého kraje 

na realizaci opatření a aktivit ve výši 835.000 Kč pro období 2010 – 2012 
 

II.  u  k  l  á  d  á   

    Bc. Otakaru Kalendovi, předsedovi výboru 

informovat Zastupitelstvo kraje o přijatém usnesení 

  termín:  25. 3. 2010  
  

 

 

 

 K bodu 4 

Výsledky dotačního řízení MPSV 2010 

 

Bod projednáván současně s bodem 5 

 

 

 K bodu 5 

Návrh na převedení půjček na příspěvky na provoz na rok 2010 

 

Ing. Ivan Guman podroně seznámil členy sociálního výboru s výsledky dotačního řízení MPSV 

2010 se zaměřením na Královéhradecký kraj. 

 

Ing. Miroslav Uchytil poté seznámil členy výboru s potřebou navýšení příspěvku na provoz 

příspěvkovým organizacím v gesci odvětví sociálních věcí z půjčky, která byla pro tyto 

příspěvkové organizace vyčleněna v rozpočtu KHK (kapitola 28), a, společně s Bc. Otakarem 

Kalendou, informoval o projednání tohoto materiálu na 12. jednání finančního výboru 

Zastupitelstva KHK (11. 3.). 

 

V současné době je na příspěvek na provoz vyčleněna částka 78.118,2 tis. Kč. Z toho přímo je 

v současné době rozdělena částka 39.655 tis. Kč. Při zpracování návrhu na dotace MPSV pro rok 

2010 byla i do příspěvku na provoz započítána částka 45.700 tis. Kč – v rozpočtu kapitoly 28 

vyčleněno na půjčky příspěvkovým organizacím. 

 

Po upřesnění rozpočtů příspěvkových organizací se jeví jako potřeba navýšení příspěvků na 

provoz z původní částky půjček 45.700 tis. Kč pouze částka 34.220,8 tis. Kč  

 

 

Diskuse: PaedDr. Zdeňka Šándorová, RNDr. Jiří Stejskal, Miloslav Plass, Bc. Blanka 

Moravcová, Ing. Miroslav Uchytil, Bc. Otakar Kalenda 

 

Návrh– hlasovat o předloţeném návrhu usnesení  

 

 Hlasování: 
         Pro  -  12 

         Proti  -  0 

         Zdrţel se -  0 
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USNESENÍ 11/68/2010/VS 
Výbory Královéhradeckého kraje 

 

I b e r e   n a   v ě d o m í 

   1. výsledky dotačního řízení MPSV pro rok 2010 

 2. návrh odboru sociálních věcí na navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové 

organizace odvětví sociálních věcí  z půjčky pro tyto organizace  ve výši 34.220,8 tis. 

Kč a nemá k němu výhrad 
 

II.  d o p o r u č u j e   
     orgánům Královéhradeckého kraje vyřešit problematiku převedení půjček pro příspěvkové 

organizace odvětví sociálních věcí na příspěvek na provoz těmto organizacím, nejpozději do 

17.06. 2010 

III.  u  k  l  á  d  á   

    Bc. Otakaru Kalendovi, předsedovi výboru 

informovat Zastupitelstvo kraje o přijatém usnesení 

  termín:  25. 3. 2010  
  

 

 

 

 K bodu 6 

Návrh na vyhlášení dotačního řízení v odvětví sociálních věcí 

 

Členové výboru byli  seznámeni s návrhy na vyhlášení dotačních řízení v odvětví sociálních 

věcí. 

 

Návrh– hlasovat o předloţeném návrhu usnesení  

 

 Hlasování: 
         Pro  -  12 

         Proti  -  0 

         Zdrţel se -  0 

 

 

USNESENÍ 11/69/2010/VS 
Výbory Královéhradeckého kraje 

 

I.  d o p o r u č u j e   
    Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit vyhlášení níţe uvedených dotačních 

programů včetně jejich zásad a jmenování hodnotící komise 

1. dotační řízení na podporu sociálních sluţeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb.,v 

platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2010 

2. dotační program pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují 

sociální sluţby definované v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, 

v platném znění, v Královéhradeckém kraji pro rok 2010 

3. dotačních program pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji pro 

rok 2010 

II.  u  k  l  á  d  á   

    Bc. Otakaru Kalendovi, předsedovi výboru 

informovat Zastupitelstvo kraje o přijatém usnesení 

  termín:  25. 3. 2010  
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K bodu 7 

Materiály do krajského zastupitelstva 25. 3. 2010 

 

 Návrh na mimořádný odvod z investičního fondu příspěvkové organizace Domov Dědina 

Opočno 

 

 Návrh na schválení výsledků hospodaření příspěvkových organizací odboru sociálních 

věcí za rok 2009 a jejich rozdělení do peněţních fondů 

 

 Návrh na úpravu závazných ukazatelů příspěvkových organizací odboru sociálních věcí 

na rok 2010 

 

Návrh– hlasovat o předloţeném návrhu usnesení  

 

 Hlasování: 
         Pro  -  12 

         Proti  -  0 

         Zdrţel se -  0 

 

USNESENÍ 11/70/2010/VS 
Výbory Královéhradeckého kraje 

I.  p r o j e d n a l 

materiály připravené pro 12. jednání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  

II. doporučuje 

Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje tyto materiály schválit  

 

 

K bodu 8 

Informace ze sociální oblasti 

 

Ing. Miroslav Uchytil informoval členy výboru o studijní cestě do Velké Británie, kde se 

seznámil s rozsahem sluţeb/systému péče pro děti a dospělé s postiţením. Pilotním projektem, 

který by v ČR umoţnil zavést podobný rozsah sluţeb je Integrovaný operační program (IOP). 

(Informace o IOP viz předcházející zápisy z jednání sociálního výboru). 

 

Následovala všeobecná diskuse. 

 

 

 

K bodu 9 

Různé  
 

A) Plán jednání sociálního výboru 

 

Návrh na posunutí termínu jednání výboru z 25.05. na 18.05. z důvodu projednání výsledků 

dotačních titulů (příprava materiálů pro Radu KHK a Zastupitelstvo KHK). 

 

 

Návrh– hlasovat o předloţeném návrhu usnesení  
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 Hlasování: 
         Pro  -  12 

         Proti  -  0 

         Zdrţel se -  0 

 

USNESENÍ 11/71/2010/VS 
Výbory Královéhradeckého kraje 

 

I.  s c h v a l u j e   
    změnu termínu jednání sociálního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje z 25. 5. na 

18. 5. 

 

 

 

Závěr 

 

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

k tomu, ţe byly vyčerpány všechny body programu, v 16:10 hodin jednání ukončil.  

  

Příští jednání výboru bude v 27. 4. 2010  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala:  Veronika Čudová 

 

……………………………………….. 

Bc. Otakar Kalenda 

předseda výboru  

…………………………………………. 

RNDr. Petr Ţďánský, CSc. 

ověřovatel zápisu 


