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Z á p i s 
 

z 13. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 18. 5. 2010 od 14 hod.  

RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové 

 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Omluveni: MUDr. Vladimír Záleský, RNDr. Jiří Stejskal 

 

Program jednání: 

 

1. Integrovaný operační program (IOP) 

2. Dotační program odvětví sociálních věcí na rok 2010 

3. Návrh na prodloužení doby splatnosti bezúročných půjček poskytnutých příspěvkovým 

organizacím odboru sociálních věcí na rok 2010 

4. Ostatní materiály do krajského zastupitelstva 17. 6. 2010 

5. Informace ze sociální oblasti (situace v Údrnicích) 

6. 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 13. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje  

 

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

 

 jednomyslně byli schváleni hosté:  

 

 Ing. Ludmila Lorencová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 Mgr. Robert Černý, vedoucí oddělení SPO 

 Bc. Kateřuína Tatárková, vedoucí ekonomického úseku 

 Ing. Ivan Guman, referent odboru sociálních věcí 

 Mgr. Tereza Kloučková, MPSV 

 Vladimír Voleník, starosta obce Údrnice 

 p. Čížek, občan obce Údrnice 

 

Hlasování: 
Pro  -       9 

Proti  -          0   

Zdržel se -          0 
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K bodu 1 

Integrovaný operační program (IOP) 

Mgr. Tereza Kloučková z MPSV seznámila členy výboru s transformací pobytových sociálních 

služeb (IOP). Poté následovala rozsáhlá diskuse, ve které Mgr. Kloučková reagovala na dotazy 

členů výboru: 

 

Diskuse: Bc. Blanka Moravcová, Mgr. Tereza Kloučková, Ing. Pavel Bradík, Bc. Otakar 

Kalenda, Bc. Miloslav Plass, RNDr. Petr Ţďánský, Ing. Miroslav Uchytil, PaedDr. 

Zdeňka Šándorová 

 

Diskuse k tomuto tématu bude na plénu sociálního výboru i nadále pokračovat. Předseda výboru 

požádal Mgr. Kloučkovou o ekonomickou analýzu již transformovaných zařízení (provozní 

náklady), což Mgr. Kloučková přislíbila. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  

 

 Hlasování: 
         Pro  -  11 

         Proti  -  0 

         Zdržel se -  0 

 

USNESENÍ 13/75/2010/VS 
Výbory Královéhradeckého kraje 

 

I.  b e r e    n  a    v ě d o m í   
    1. materiál Transformace pobytových sociálních služeb (IOP), zpracovaný odborem 

sociálních věcí 

2. prezentaci Mgr. Terezy Kloučkové k tématu transformace pobytových sociálních 

služeb včetně závěrů z diskuse 

 

 

 

 K bodu 2 

Dotační program odvětví sociálních věcí na rok 2010 

Ing. Ivan Guman informoval přítomné o průběhu hodnocení žádostí do dotačních programů 

odvětví sociálních věcí na rok 2010 

 

Žádosti na dotace byly vyhodnoceny dle schválené metodiky a zapracovány do návrhu na 

přidělení dotací. Bylo doporučeno přidělení dotace i Alžbětě Limberské Domácí zdravotní péče, 

Občanskému poradenskému středisku, Oblastní charitě Jičín, Azylové domy Emauzy ČR o.s., 

Radě seniorů. Tito žadatelé podali žádost na dotaci po termínu, čímž nesplnili podmínku 

zařazení do dotačního řízení. Tuto skutečnost přiznávají v žádostech o prominutí se 

zdůvodněním příčin, které vedly k nepodání žádosti včas. 

 

Jako  podklad pro jednání řídící skupiny byly použity údaje z žádostí na dotace, registru 

sociálních služeb (ověření kapacit) a dat z reality 2009 aplikace benchmarking. 

 

Maximální výše dotace = Náklady – Dotace MPSV 2010 – ideální dotace (příspěvek na provoz) 

od obcí – ideální příjmy od klientů. 

Náklady byly vzaty z žádostí na dotaci a reálnost ověřena dle dat z benchmarkingu 
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Dotace MPSV 2010 dle skutečně přidělených dotací 

Ideální dotace (příspěvek na provoz) od obcí byl stanoven ve výši 20% nákladů u organizací 

zřizovaných obcemi a 10% u ostatních organizací 

Ideální příjmy od klientů – výpočtem dle metodiky MPSV porovnaným s daty z benchmarkingu  

 

Členové hodnotící komise poděkovali referentům odboru sociálních věcí za výborně připravené 

podkladové materiály. 

 

Diskuse: RNDr. Petr Ţďánský, Bc. Otakar Kalenda, PhDr. Taťána Lankašová, Ing. Ivan Guman, 

Ing. Miroslav Uchytil 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  

 

 Hlasování: 
         Pro  -  11 

         Proti  -  0 

         Zdržel se -  0 

 

USNESENÍ 13/76/2010/VS 
Výbory Královéhradeckého kraje 

 

I. d o p o r u č u j e 

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit   

1. snížení rozpočtu běžných výdajů kapitoly 13 u grantových a dílčích programů a 

samostatných projektů určených pro odvětví sociálních věcí ve výši 26 600 tis. Kč a 

zvýšení běžných výdajů kapitoly 28 určené na grantové a dílčí programy a samostatné 

projekty v roce 2010 o částku 26 600 tis. Kč. 

2. výsledky dotačního řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně 

č. 108/2006 Sb.,v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2010  

3. výsledky dotačního řízení na podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují 

sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2010 dle přílohy 2 

4. výsledky dotačního řízení na podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji 

pro rok 2010 dle přílohy 3 

5. prominutí nedodržení termínu podání žádostí o dotaci: 

 a) Alžbětě Limberské Domácí zdravotní péče 

 b) Občanskému poradenskému středisku, Hradec Králové 

 c) Oblastní charitě Jičín 

zdůvodnění pozdního podání žádosti je v přílohách 4 až 6 

6. prominutí nedodržení podmínek vyplnění dat do aplikace benchmarking za 

rok 2009 službě Azylové domy Emauzy ČR o.s. a poskytnutí dotace dle přílohy 1 

na udržení základních podmínek do vyřešení situace, která v současné době ohrožuje 

další působení služby 

7. prominutí nedodržení termínu podání žádostí o dotaci organizaci Rada seniorů v rámci 

programu na podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby a 

přiděluje dotaci dle přílohy 2. 
 

III.  u  k  l  á  d  á   

    Bc. Otakaru Kalendovi, předsedovi výboru 

informovat Zastupitelstvo kraje o přijatém usnesení 

  termín:  17. 6. 2010  
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  

 

Hlasování: 
         Pro  -  11 

         Proti  -  0 

         Zdržel se -  0 

 

USNESENÍ 13/77/2010/VS 
Výbory Královéhradeckého kraje 

 

I. d o p o r u č u j e 

 orgánům Královéhradeckého kraje poskytnout Radě seniorů finanční prostředy ve výši 

100.000,- Kč (dorovnání žádosti o dotaci) z jiné kapitoly než kapitoly 28 (např. kapitola 18) 

II.  u  k  l  á  d  á   

    Bc. Otakaru Kalendovi, předsedovi výboru 

 informovat Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje o přijatém usnesení 

  termín:  31. 12. 2010  
  

 

 

 

 

 

 K bodu 3 

Návrh na prodloužení doby splatnosti bezúročných půjček poskytnutých příspěvkovým 

organizacím odboru sociálních věcí na rok 2010 

 

Ing. Miroslav Uchytil informoval o návrhu na prodloužení doby splatnosti bezúročných půjček 

poskytnutých příspěvkovým organizacím odboru sociálních věcí na rok 2010. 

 

Na počátku letošního roku bylo usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

ZK/11/714/2010 schváleno poskytnutí bezúročných půjček příspěvkovým organizacím odvětví 

sociálních věcí na 1. pololetí roku 2010 v celkové výši 32 031 tis. Kč s návratností do 30. 6. 

2010. Jelikož příspěvkové organizace nedisponují finančními prostředky na splacení půjček, je 

třeba prodloužit dobu splatnosti půjček do 30. 09. 2010. Dále je třeba řešit možnost převedení 

půjček na příspěvky, aby příspěvkové organizace nevykázaly ztrátu. Dle usnesení 

11/68/2010/VS bylo doporučeno orgánům Královéhradeckého kraje převedení půjček na 

příspěvek do 17. 6. 2010. 

 

Diskuse: Bc. Otakar Kalenda, Ing. Miroslav Uchytil  

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  

 

 Hlasování: 
         Pro  -  11 

         Proti  -  0 

         Zdržel se -  0 
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USNESENÍ 13/78/2010/VS 
Výbory Královéhradeckého kraje 

 

I. p r o j e d n a l  

 materiál Návrh na prodloužení doby splatnosti bezúročných půjček poskytnutých 

příspěvkovým organizacím odboru sociálních věcí na rok 2010 do  

září 2010 

II.  t r v á 

 na svém usnesení 11/68/2010/VS, bod II. 

III.  u  k  l  á  d  á   

    Bc. Otakaru Kalendovi, předsedovi výboru 

informovat Zastupitelstvo kraje o přijatém usnesení 

  termín:  17. 6. 2010  
  

 

 

K bodu 4 

Ostatní materiály do krajského zastupitelstva 17. 6. 2010 

 

Předseda výboru přednesl materiály, které jsou připraveny pro zasedání Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje dne 17. 6. 2010; jeho vystoupení doplnila Bc. Kateřina Tatárková. 

Návrh na schválení daru Dobrovolnému svazku obcí Křivina na stavbu kanalizačního sběrače 

v obci Albrechtice nad Orlicí 

- obec požádala kraj o finanční příspěvek na vybudování kanalizačního sběrače, finanční 

prostřeky budou poskytnuty z nerealizaované stavby čističky odpadních vod, která byla 

původně navržena v projektu přístavby DD Albrechtice 

 

Diskuse: Bc. Miloslav Plass, Milan Maček, Ing. Miroslav Uchytil 

 

Na základě žádosti ze strany členů výboru nechal předseda výboru hlasovat o tomto usnesení 

zvlášť: 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  

 

 Hlasování: 
         Pro  -  5 

         Proti  -  1 

         Zdržel se -  4 

 

Nepřijatý návrh 
Výbory Královéhradeckého kraje 

 

I. d o p o r u č u j e 

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje poskytnout dar Dobrovolnému svazku obcí Křivina, 

IČ 75055384, se sídlem Mírové náměstí 91, 517 21 Týniště nad Orlicí, na stavbu 

kanalizačního sběrače v Obci Albrechtice nad Orlicí, v souvislosti s akcí Dostavba Domova 

důchodců Albrechtice nad Orlicí, ve výši 250,0 tis. Kč z ostatních běžných výdajů kapitoly 

28 

II.  u  k  l  á  d  á   

    Bc. Otakaru Kalendovi, předsedovi výboru 

informovat Zastupitelstvo kraje o přijatém usnesení 

  termín:  17. 06. 2010 
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Návrh na schválení Dodatku č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Královéhradeckého 

kraje Domova sociálních služeb Skřivany 

- změna sídla organizace 

 

Diskuse: PhDr. Taťána Lankašová, Bc. Kateřina Tatárková, RNDr. Petr Ţďánský 

 

Na základě žádosti ze strany členů výboru nechal předseda výboru hlasovat o tomto usnesení 

zvlášť: 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  

 

 Hlasování: 
         Pro  -  3 

         Proti  -  7 

         Zdržel se -  0 

 

Nepřijatý návrh 
Výbory Královéhradeckého kraje 

 

I. d o p o r u č u j e 

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit Dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové 

organizace Královéhradeckého kraje Domova sociálních služeb Skřivany, IČ 00578991, 

s účinností od 17. 6. 2010 

II.  u  k  l  á  d  á   

    Bc. Otakaru Kalendovi, předsedovi výboru 

informovat Zastupitelstvo kraje o přijatém usnesení 

  termín:  17. 06. 2010 
  

 

 

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

Kněžnou  

– k tomuto materiálu přijal sociální výbor usnesení již na svém 12. jednání (27. 4.). 

 

Návrh na schválení změny financování akce DD Vrchlabí, v rámci schváleného limitu FRR 

odvětví sociální věci 

 

Návrh na úpravu závazných ukazatelů příspěvkových organizací odboru sociálních věcí na rok 

2010 

 

Návrh na schválení změny financování a sjednocení názvu akce Zateplení budov ÚSP Hajnice, 

v rámci schváleného limitu FRR – odvětví sociální věci 

 

Návrh na schválení změny financování jmenovitých akcí odvětví sociální věci, v rámci 

schváleného limitu FRR – odvětví sociální věci 

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  

 

 Hlasování: 
         Pro  -  10 

         Proti  -  0 

         Zdržel se -  0 
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USNESENÍ 13/79/2010/VS 
Výbory Královéhradeckého kraje 

 

I. d o p o r u č u j e 

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit tyto návrhy: 

1. Návrh na schválení změny financování akce DD Vrchlabí, v rámci schváleného 

limitu FRR odvětví sociální věci 

2. Návrh na úpravu závazných ukazatelů příspěvkových organizací odboru sociálních 

věcí na rok 2010 

3. Návrh na schválení změny financování a sjednocení názvu akce Zateplení budov 

ÚSP Hajnice, v rámci schváleného limitu FRR – odvětví sociální věci 

4. Návrh na schválení změny financování jmenovitých akcí odvětví sociální věci, 

v rámci schváleného limitu FRR – odvětví sociální věci 

 

II.  u  k  l  á  d  á   

    Bc. Otakaru Kalendovi, předsedovi výboru 

informovat Zastupitelstvo kraje o přijatém usnesení 

  termín:  17. 06. 2010  
  

 

 

 

K bodu 5 

Informace ze sociální oblasti 

Situace v obci Údrnice 

 

Vladimír Voleník, starosta obce Údrnice, informoval přítomné o neudržitelném stavu 

v soukromém domě obývaném romskou komunitou – výskyt švábů. Hmyz byl zanesen i do 

sousední obce, kam chodí děti do školy. Na místě byl pracovník hygienické stanice, který 

doporučil dezinsekci formou pasty. Formu zaplynování nelze použít, protože dům nelze utěsnit.  

Dezinsekci nelze uhradit z dávek hmotné nouze (okamžitá pomoc), protože většina obyvatel 

domu nepobírá dávky hmotné nouze, ale dávky státní sociální podpory.. 

Obec ze svého rozpočtu již v minulosti hradila 2 dávky dezinsekční pasty, dále za obyvatele 

hradí svoz odpadů a vodu. Výše jedné desinfekční dávky 15.000,- Kč. Nutné tři dávky. 

Dům je v osobním vlastnictví obyvatel (4 manželské páry) a je na něj uvalena exekuce. 

 

 

Diskuse: RNDr. Petr Ţďánský, Vladimír Voleník, Ing. Miroslav Uchytil, p. Číţek (občan obce 

Údrnice), Bc. Otakar Kalenda, Mgr. Robert Černý 

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  

 

 

 Hlasování: 
         Pro  -  10 

         Proti  -  0 

         Zdržel se -  0 
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USNESENÍ 13/80/2010/VS 
Výbory Královéhradeckého kraje 

 

I. d o p o r u č u j e 

 Radě Královéhradeckého kraje poskytnout účelovou dotaci obci Údrnice ve výši 45.000,- Kč 

na dezinsekci domu obývaného romskou komunitou z fondu na mimořádné situace za 

podmínky, že obec bude garantovat řádné využití této dotace (odborné provedení 

dezinfekčních prací). 

II.  u  k  l  á  d  á   

    Bc. Otakaru Kalendovi, předsedovi výboru 

Zajistit realizaci přijatého usnesení 

  termín:  30. 09. 2010  
  

 

 

 

K bodu 6 

Různé  
 

V tomto bodě nebyl projednáván žádný materiál 

 

 

 

Závěr 

 

 

Předseda poděkoval členům výboru sociálního za účast na jednání výboru a vzhledem k tomu, že 

byly vyčerpány všechny body programu, v 16:30 hodin jednání ukončil.  

  

Příští jednání výboru bude 29. 6. 2010 v Domově Dolní zámek Teplice nad Metují 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala:  Veronika Čudová 

 

……………………………………….. 

Bc. Otakar Kalenda 

předseda výboru  

…………………………………………. 

RNDr. Petr Žďánský, CSc. 

ověřovatel zápisu 


