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Z á p i s 
 

z 14. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 24. 8. 2010 od 14 hod.  

Domov Dolní  zámek Teplice nad Metují 

 

 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Omluveni: RNDr. Petr Ţďánský, CSc., Ing. Pavel Bradík, RNDr. Jiří Stejskal, Bc. Blanka 

Moravcová 

 

Program jednání: 

 

1. Domov Dolní  zámek – investiční záměr, změna/rozšíření sociálních sluţeb 

2. Materiály do krajského zastupitelstva 9. 9. 2010 

3. Informace ze sociální oblasti  

4. Různé 

5. 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 14. 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 prevence, rozovoje a sociiálně práv. ochrany 

 Mgr. Milan Šveřepa, koordinátor plánování sociálních sluţeb 

 Mgr. Lucie Janoušková, protidrogová koordinátorka 

 Michal Ţehan, referent ekonomického úseku 

 Dagmar Kušlová, ředitelka Domova Dolní zámek 

 zaměstnanci domova 

 zásupce projekční a inţenýrské kanceláře INS 

 

Hlasování: 
Pro  -       9 

Proti  -          0   

Zdrţel se -          0 
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K bodu 1 

Domov Dolní  zámek – investiční záměr, změna/rozšíření sociálních služeb 

 

Členové výboru byli ředitelkou Domova Dolní zámek, paní Dagmar Kušlovou, a zaměstnanci 

domova seznámeni s historií, poskytovanými sluţbami a budoucími plány této organizace. 

Zástupce projekční a inţenýrské kanceláře INS podrobně seznámil členy výboru s investičním 

záměrem akce „Výstavba a rekonstrukce Domova Dolní zámek Teplice nad Metují na zvláštní 

reţim“. 

 

Od 1. 1. 2003 se stal zřizovatelem Domova důchodců Teplice nad Metují Královéhradecký kraj. 

V této době byla sluţba sociální péče určena seniorům, ale poskytována byla také osobám 

mentálně postiţeným, psychiatricky nemocným, závislým na návykových látkách - pohybujícím 

se na okraji společnosti, které byly ohroţeny sociálním vyloučením a jiné domovy je 

nepřijímaly. 

Se změnou zákona o sociálních sluţbách se domov změnil na domov se zvláštním reţimem pro 

osoby, které mají sníţenou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo 

závislosti na návykových látkách a osoby s ostatními typy demencí, jejichţ situace vyţaduje 

pravidelnou pomoc a péči jiné fyzické osoby. 

Od ledna 2009 do dubna 2010 probíhal Individuální projekt – Rozvoj dostupnosti a kvality 

sociálních sluţeb v Královéhradeckém kraji. Během projektu byla vymezena cílová skupina - 

osoby závislé na návykových látkách.  

Bylo přistoupeno ke změně v rozdělení domova. Domov jiţ není rozdělen na oddělení ţen a 

muţů, ale na ošetřovatelské a resocializační oddělení. Na ošetřovatelském oddělení je v současné 

době 27 uţivatelů. Ošetřovatelské oddělení poskytuje ubytování v prvním patře, na čtyřech 

vícelůţkových, bezbariérových pokojích. Patro je zpřístupněné výtahem a schodištěm. Na 

resocializačním oddělení je v současné době 33 uţivatelů. Resocializační oddělení poskytuje 

ubytování na dvou patrech, propojených schodištěm a výtahem, na sedmi vícelůţkových 

pokojích. V přízemí jsou tři pokoje bariérové (tři schody) a jeden bezbariérový. V patře jsou tři 

pokoje bezbariérové. 

Primárním cílem zařízení je stabilizace abstinence uţivatelů. 

 

Plány do budoucna: 

Rozvíjení aktivit pro uţivatele (zpravidelňování, pevný řád), zavedení ranní komunity na 

resocializačním oddělení, spolupráce s ostatními poskytovateli. 

 

Stavební úpravy: 

V plánu je, aby se naše zařízení rozdělilo na čtyři oddělení: resocializační oddělení, které se 

přesune z přízemí do půdní vestavby, kapacita se sníţí z dnešních 33 lůţek na 16, ošetřovatelské 

oddělení, které zůstane v druhém nadzemním podlaţí, kapacita se sníţí z dnešních 27 na 22 

lůţek, nově vystavěná přízemní budova s kapacitou 9 lůţek pro uţivatele s alkoholovou 

demencí, startovací byt, který bude předělán z kanceláře sociálních pracovnic, kapacita 2 lůţka, 

kanceláře by se přemístily do přízemí hlavní budovy, předpokládaná kapacita je 49 uţivatelů. 

 

 

Diskuse: Bc. Otakar Kalenda, Ing. Miroslav Uchytil, Dagmar Kušlová, Bc. Miloslav Plass, 

PhDr. Taťána Lankašová, Mgr. Milan Šveřepa, Mgr. Věra Ţiţková, Ing. Ludmila 

Lorencová, zaměstnanci domova, zástupce projekční a inţenýrské kanceláře INS. 

 

 

Návrh – hlasovat o předloţeném návrhu usnesení  
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 Hlasování: 
         Pro  -  9 

         Proti  -  0 

         Zdrţel se -  0 

 

 

USNESENÍ 14/81/2010/VS 
Výbory Královéhradeckého kraje 

 

I.  b e r e    n a    v ě d o m í 
    předloţené prezentace o Domově Dolní zámek Teplice nad Metují a jím poskytovaných 

sociálních sluţbách, včetně budoucích plánů 

II.  t r v á 
    na podpoře investiční akce „Výstavba a rekonstrukce Domova Dolní zámek Teplice nad 

Metují na zvláštní reţim“  

III.  k o n s t a t u j e                                
    ţe, se jedná o unikátní pilotní projekt a doporučuje s ním dále pracovat (např. nabídnout  

jako příklad dobré praxe pro ostatní kraje) 

 

 

 

K bodu 2 

Materiály do krajského zastupitelstva 9. 9. 2010 

 

 

A) Návrh na navýšení příspěvků na provoz příspěvkových organizací 

Příspěvkovým organizacím odvětví sociálních věcí byly pro rok 2010 schváleny finanční plány 

se ztrátou 38.920 tis. Kč. Z důvodu nedostatku fin. prostředků byl počátek roku řešen 

poskytnutím bezúročných půjček ve výši 32.031 tis. Kč s návratností do 30.09.2010.  Tímto 

materiálem dojde k vyuţití rezervy z kapitoly 28 ve výši 7.667 tis. Kč a k převedení půjček na 

příspěvky na provoz ve výši 31.253 tis. Kč a k navýšení příspěvků na provoz. 

 

B) Návrh na schválení dodatků č. 1 ke smlouvám uzavřenými s městy o poskytnutí 

neinvestiční dotace na realizaci projektu prevence kriminality v roce 2010 

Předmětem dodatku je vypuštění článku III. v bodu K) Smlouvy o poskytnutí neivestiční dotace 

na realizaci projektu prevence kriminality. Dotace nemůţe být příjemcem účtována pod stejným 

UZ, pod kterým ji účtuje poskytovatel. Ve třetím kole výběru projektů z programu prevence 

kriminality uspělo 7 projektů obcí (Dobruška, Rychnov n.K., Hradec Králové, Kostelec n.O.) 

Kraj se zapojuje do tohoto programu vlastním projektem prevence kriminality – Prevence 

rizikové virtuální komunikace na základě Rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR o poskytnutí 

neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2010. 

                                                          

Návrh – hlasovat o předloţeném návrhu usnesení  

 

 Hlasování: 
         Pro  -  9 

         Proti  -  0 

         Zdrţel se -  0 
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USNESENÍ 14/82/2010/VS 
Výbory Královéhradeckého kraje 

 

I. p r o j e d n a l 

 materiály připravené pro zasedání krajského zastupitelstva dne 9. 9. 2010 

Návrh na navýšení příspěvků na provoz příspěvkových organizací 

Návrh na schválení dodatků č. 1 ke smlouvám uzavřenými s městy o poskytnutí neinvestiční 

dotace na realizaci projektu prevence kriminality v roce 2010 

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:  9. 9. 2010  
  

 

 

 

K bodu 3 

Informace ze sociální oblasti  

Ing. Miroslav Uchytil informoval o přípravě Krajského plánu rozvoje sociálních sluţeb. 

Proběhlo 8 setkání s představiteli místních samospráv a poskytovateli sociálních sluţeb, kde byla 

představena základní linie plánu, a byly získány další podněty k upřesnění a doplnění tohoto 

plánu. 

 

 

Diskuse: Ing. Miroslav Uchytil, Mgr. Robert Černý, Bc. Otakar Kalenda, PhDr. Taťána 

Lankašová, PaedDr. Zdeňka Šándorová, Bc. Miloslav Plass, Mgr. Milan Šveřepa 

 

Návrh – hlasovat o předloţeném návrhu usnesení  

 

 Hlasování: 
         Pro  -  9 

         Proti  -  0 

         Zdrţel se -  0 

 

 

USNESENÍ 14/83/2010/VS 
Výbory Královéhradeckého kraje 

 

 

I.  d o p o r u č u j e   

 Zastupitelstvu Královéhradeckého neřešit případný výpadek dotací MPSV pro sociální 

sluţby na rok 2011 na úkor krajského dotačního řízení pro sociální sluţby, které nejsou 

zřizovány Královéhradeckým krajem  

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

při schvalovnání rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2011 informovat Zastupitelstvo 

kraje o přijatém usnesení 

Termín: 2. 12. 2010 
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K bodu 4 

Různé 

 

Protidrogová politika 

MUDr. Pavel Bém, jako zástupce Asociace krajů ČR v Radě vlády pro koordinaci protidrogové 

politiky (RVKPP), informoval dopisem o aktuálních tématech a prioritách v oblasti protidrogové 

politiky, včetně vývoje jejího financování.  

V závěrečném shrunutí RVKPP doporučila v oblasti financování protidrogové politiky ze 

státního rozpočtu, aby z rozpočtu kraje byly financovány některé programy, které nebudou 

z centrální úrovně prioritně podpořeny, nebo vypadnou z některého dotačního programu. 

Předseda výboru zpochybnil snahu řešit problematiku zadluţení veřejných rozpočtů přesouváním 

finančního břemene na kraje, protoţe příslušné ukazatele zadluţenosti veřejných rozpočtů 

zahrnují i subsektor územních samosprávných celků. 

K tomuto bodu nebylo přijato ţádné usnesení. 

 

Následovala prohlídka Domova Dolní zámek Teplice nad Metují. 

 

 

 

 

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 26. 10. 2010 na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala:  Veronika Čudová 

 

……………………………………….. 

Bc. Otakar Kalenda 

předseda výboru  

…………………………………………. 

Ing. Miroslav Uchytil 

ověřovatel zápisu 


