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Z á p i s 
 

z 12. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 27. 4. 2010 od 14 hod.  

RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové 

 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Omluveni: Ing. Pavel Bradík, RNDr. Petr Žďánský, Pavel Kollert 

 

Program jednání: 

 

1. Prezentace nově zařazených investičních akcí v odvětví sociálních věcí (Domov 

důchodců Černožice, Domov Dolní zámek Teplice nad Metují) 

2. Materiály do krajského zastupitelstva 6. 5. 2010 

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 12. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje  

 

 jednomyslně byl schválen ověřovatelem zápisu Ing. Miroslav Uchytil 

 

 jednomyslně byli schváleni hosté:  

 

 Ing. Ludmila Lorencová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 Mgr. Robert Černý, vedoucí oddělení SPO 

 Michal Žehan, referent odboru sociálních věcí 

 

Hlasování: 
Pro  -       9 

Proti  -          0   

Zdržel se -          0 

 

 

K bodu 1 

Prezentace nově zařazených investičních akcí v odvětví sociálních věcí (Domov důchodců 

Černožice, Domov Dolní zámek Teplice nad Metují) 

Členové výboru byli seznámeni s nově zařazenými investičními akcemi v odvětví sociálních 

věcí. 
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Domov důchodců Černožice - rekonstrukce stávajícího ubytovacího objektu, na rok 2011 a 2012, 

z programového financování MPSV 

 

Domov Dolní zámek Teplice nad Metují - výstavba a rekonstrukce, na rok 2011 a 2012, 

z programového financování MPSV 

 

 

Diskuse: Ing. Ludmila Lorencová, Michal Žehan, Ing. Miroslav Uchytil, Bc. Otakar Kalenda, 

MUDr. Vladimír Záleský 

 

Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  

 

 Hlasování: 
         Pro  -  10 

         Proti  -  0 

         Zdržel se -  0 

 

USNESENÍ 12/72/2010/VS 
Výbory Královéhradeckého kraje 

 

I.  b e r e    n  a    v ě d o m í   
    informace o nově zařazených investičních akcí v odvětví sociálních věcí 

a) Domov důchodců Černožice - rekonstrukce stávajícího ubytovacího objektu 

b) Domov Dolní zámek Teplice nad Metují - výstavba a rekonstrukce 

II.  p o d p o r u j e   

    výše uvedené investiční akce 

 

 

 

 

 K bodu 2 

Materiály do krajského zastupitelstva 6. 5. 2010 

 

Návrh na projednání poskytnutí dotace na provoz azylového domu EMAUZY ČR, Rychnov n. 

Kněžnou 

- žádost p. Fridolína Zahradníka, předsedy sdružení EMAUZY ČR, a p. Ing. Radomíra 

Raise, místopředsedy sdružení EMAUZY ČR 

- Emauzy ČR, o.s. obdrželo v letošním roce dotace na sociální služby azylové domy pro 

Emauzský dům v Praze a Emauzský dům v Mostě.  

- Organizace podala svou žádost do programu podpory B, sociální služby s nadregionální a 

celostátní působností. Dle sdělení MPSV nejsou poskytované služby nadregionálního ani 

celostátního charakteru. 

- sociální služby azylové domy navrženy k přeřazení do programu podpory A – Emauzský 

dům Rychnov nad Kněžnou Královéhradeckému kraji.  

- Kraj přeřazení odmítl a odůvodnil toto rozhodnutí tím, že Emauzy o. s. byly dvakrát 

vyzvány, aby se zúčastnily veřejné zakázky pro zajištění služeb sociální prevence v 

Královéhradeckém kraji prostřednictvím prostředků ESF v rámci takzvaného 

individuálního projektu kraje.  

- Emauzy ČR pro službu azylové domy v Rychnově nad Kněžnou ani v jedné z výzev svou 

nabídku nepodala. Kraj má navíc zajištěnu potřebnou kapacitu služeb pro osoby bez 
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přístřeší dalšími poskytovateli sociálních služeb, které v rámci Královéhradeckého kraje 

působí. 

- Kraj operativně navrhl, že Emauzy ČR znovu vyzve, aby se zúčastnily veřejné zakázky a 

předložily svou nabídku a bylo zajištěno fungování sociální služby pro klienty v území 

Rychnovska. Otvírání obálek třetí výzvy se koná 7. dubna 2010.  

- Postup MPSV i kraje byl zcela v souladu s pravidly dotačního řízení a koncepcí 

financování sociálních služeb, a to jak z národních zdrojů, tak zdrojů ESF Operačního 

programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 

- V současnosti má MPSV také evidován požadavek Emauzy ČR o.s. na přehodnocení 

rozhodnutí Dotační komise MPSV v případě Emauzského domu v Rychnově nad 

Kněžnou. O požadavku bude Dotační komise MSPV jednat na počátku měsíce května, a 

to v rámci 2. kola dotačního řízení v roce 2010. 

- Sdružení si může požádat o finance na provoz podáním žádosti o dotaci na kraj. 

 

 

Návrh na schválení poskytnutí neinvestiční dotace obcím na program prevence kriminality 2010 

- pro rok 2010 je Republikovým výborem pro prevenci kriminality stanovená výše státní 

účelové dotace v rámci Krajského programu prevence kriminality pro Královéhradecký 

kraj  1 917 000 ,- Kč. Tato částka bude alokována do rozpočtu Královéhradeckého kraje 

na základě přijetí Žádosti o státní účelovou dotaci na realizaci Krajského programu 

prevence kriminality v roce 2010. Dle Zásad pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 

na výdaje realizované v rámci Krajského programu prevence kriminality v roce 2010 činí 

povinná spoluúčast obce, nebo kraje při realizaci projektu minimálně 20% z celkových 

nákladů na projekt. Povinná spoluúčast Královéhradeckého kraje při realizaci projektu 

Dluhová prevence bude hrazena z prostředků kapitoly 28, odboru sociálních věcí. 

Celkové náklady na realizaci projektu jsou vyčísleny na 740 955,- Kč. Minimální 20% 

spoluúčast kraje z celkových nákladů na projekt činí 148 705,- Kč. U schválených 

projektů obcí bude spoluúčast hradit obec z vlastních prostředků.  

 

 

Návrh na schválení změny financování jmenovitých akcí Domova důchodců Albrechtice nad 

Orlicí, v rámci schváleného limitu Fondu Rozvoje a reprodukce – odvětví sociální věci 

- zahradní altán je součástí akce Dostavba Domova důchodců Albrechtice nad Orlicí, která 

je spolufinancována z programového financování MPSV. Z důvodu parametrů akce 

musel být však altán jako součást akce spolufinancované z programového financování 

vyřazen a jeho realizace musí proběhnout jako samostatná akce. Proto je potřeba rovněž 

takto nastavit položkově finanční prostředky. 

 

Úprava Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením 

Královéhradeckého kraje 

- oprava Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením 

Královéhradeckého kraje v části 6. Přístupnost, opatření č. 1 a č. 2, kdy se slova "zákon č. 

50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhláška 

369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb 

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace", nahrazuje slovy zákon č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavením řádu (stavební zákon) a vyhláška č. 398/2009 Sb., o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb". 

 

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

Miloslav Plass, PaedDr. Zdeňka Šándorová 
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Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  

 

 Hlasování: 
         Pro  -  10 

         Proti  -  0 

         Zdržel se -  0 

 

USNESENÍ 12/73/2010/VS 
Výbory Královéhradeckého kraje 

 

I.  p r o j e d n a l   
    žádost na poskytnutí dotace na provoz azylového domu EMAUZY ČR, Rychnov n. 

Kněžnou 

II. d o p o r u č u j e 

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje zajistit poskytování služby azylový domov v kraji 

(Rychnov nad Kněžnov) 

III.  u  k  l  á  d  á   

    Bc. Otakaru Kalendovi, předsedovi výboru 

informovat Zastupitelstvo kraje o přijatém usnesení 

  termín:  6. 5. 2010  
  

 

 

Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  

 

 Hlasování: 
         Pro  -  9 

         Proti  -  0 

         Zdržel se -  0 

 

USNESENÍ 12/74/2010/VS 
Výbory Královéhradeckého kraje 

 

I.  p r o j e d n a l   
    materiály připravené pro 13. jednání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

II. d o p o r u č u j e 

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje tyto materiály schválit 

III.  u  k  l  á  d  á   

    Bc. Otakaru Kalendovi, předsedovi výboru 

informovat Zastupitelstvo kraje o přijatém usnesení 

  termín:  6. 5. 2010  
  

 

 

 

 K bodu 3 

Informace ze sociální oblasti 

Integrovaný operační program (IOP) 

dne 27.4.2010 proběhlo  na Krajském úřadu jednání se zástupci MPSV a Města Hradec 

Králové na téma Indiviuální operační program a jeho zapojení ve Městě Hradec Králové. 

Výsledkem tohoto jednání byl příslib zástupců magistrátu podání informace o dostupných 

bytech a pozemcích vhodných pro program IOP. 
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Diskuse: Bc. Otakar Kalenda, Ing. Miroslav Uchytil, Miloslav Plass, PaedDr. Zdeňka 

Šándorová, RNDr. Jiří Stejskal, Bc. Blanka Moravcová, Mgr. Robert Černý, Milan 

Maček, Mgr. Věra Žižková, MUDr. Vladimír Záleský, Ing. Ludmila Lorencová 

 

 

 

 

K bodu 4 

Různé  
 

Jednání výboru dne 29. 6. 2010 bude výjezdní v Domově Dolní zámek Teplice nad Metují 

 

 

 

Závěr 

 

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

k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu, v 16:15 hodin jednání ukončil.  

  

Příští jednání výboru bude v 18. 5. 2010  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala:  Veronika Čudová 

 

……………………………………….. 

Bc. Otakar Kalenda 

předseda výboru  

…………………………………………. 

Ing. Miroslav Uchytil 

ověřovatel zápisu 


