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Z á p i s 
 

z 15. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 26. 10. 2010 od 14 hod. v budově KÚ, místnost N2.902 

 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Omluveni: Ing. Pavel Bradík, RNDr. Jiří Stejskal 

 

Program jednání: 

 

1. Plán rozvoje sociálních sluţeb v Královéhradeckém kraji 2011-2016 

2. Ostatní materiály do krajského zastupitelstva 

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. Představil novou členku výboru  paní Věru Dejmkovou,. 

 

 

 

Zahájení, volba ověřovatele zápisu. 

 

 jednomyslně byl schválen program 15. 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 

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

 Mgr. Milan Šveřepa, koordinátor plánování sociálních sluţeb 

 

Hlasování: 
Pro  -       8 

Proti  -          0   

Zdrţel se -          1 

 

 

K bodu 1 

Plán rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 2011-2016 

 

Členové výboru byli Mgr. Milanem Šveřepou seznámeni s Plánem rozvoje sociálních sluţeb 

v Královéhradeckém kraji 2011 – 2016. 

 

Strategické řízení v oblasti sociálních sluţeb je dlouhodobou politikou Královéhradeckého kraje, 

první koncepce této oblasti byla přijata v roce 2001. Od roku 2007 zákon  
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č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, v platném znění, rovněţ ukládá krajům povinnost 

vytvořit a naplňovat plán rozvoje sociálních sluţeb. 

Plán rozvoje sociálních sluţeb slouţí Královéhradeckému kraji při rozdělování dotačních 

prostředků na činnost sociálních sluţeb a při řízení systému sociálních sluţeb pro občany 

Královéhradeckého kraje.  

Krajský plán určuje, kterým směrem se budou sociální sluţby vyvíjet, jaké jsou jejich priority a 

do kterých oblastí budou směřovat finanční prostředky: krajské finance pro sociální sluţby jsou 

rozdělovány v souladu s tímto plánem. 

Krajský plán je zároveň, podle § 101, odst. 4, písm. b) citovaného zákona, přílohou ţádosti o 

poskytnutí dotace na financování sociálních sluţeb ze státního rozpočtu, kterou ministerstvu 

práce a sociálních věcí předkládá krajský úřad. Krajský úřad se v návrhu rozdělení státních 

dotací řídí krajským plánem rozvoje sociálních sluţeb. 

 

Diskuse: RNDr. Petr Žďánský, Mgr. Milan Šveřepa, Mgr. Robert Černý, Bc. Otakar Kalenda, 

Bc. Miloslav Plass, Ing. Ludmila Lorencová, PaeDr. Zdeňka Šándorová,  

 

Návrh – hlasovat o předloţeném návrhu usnesení  

 

 Hlasování: 
         Pro  -  11 

         Proti  -  0 

         Zdrţel se -  0 

 

 

USNESENÍ 15/84/2010/VS 
Výbor Královéhradeckého kraje 

 

I.  p r o j e d n a l 
    Plán rozvoje sociálních sluţeb v Královéhradeckém kraji 2011-2016, ve formě prezentace 

Mgr. Milana Šveřepy, včetně podnětů vzešlých z diskuse; s tím, ţe na příštím jednání 

výboru bude tento materiál projednán současně s materiálem „Zhodnocení dopadu realizace 

transformace pobytových sociálních sluţeb na provozní hospodaření příspěvkových 

organizací Královéhradeckého kraje“ 

 

 

 

K bodu 2 

Ostatní materiály do krajského zastupitelstva 

 

A) Návrh na schválení daru – nepotřebného movitého majetku Královéhradeckého 

kraje, Oblastní nemocnici Náchod a. s. 

Nepotřebný movitý majetek DD a USP Česká Skalice - 16 ks mechanických polohovacích 

postelí, rok výroby 2001, pořizovací cena 11.000,-- Kč/1 ks, byl nabídnut příspěvkovým 

organizacím kraje, ale ţádná příspěvková organizace neprojevila zájem o nabízený majetek. 

Postele jsou značně opotřebené, nevyhovující pro uţivatele se zhoršeným zdravotním stavem. 

Následně projevila zájem Oblastní nemocnice Náchod a. s.. Na základě jednání gestorů za 

sociální oblast a oblast zdravotnictví Ing. Miroslava Uchytila a PharmDr. Jany Třešňákové, došlo 

k dohodě o darování tohoto nepotřebného movitého majetku Oblastní nemocnici Náchod a. s. 
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B) Návrh na schválení změny financování jmenovitých akcí v rámci schváleného limitu 

Fondu rozvoje a reprodukce – odvětví sociální věci 

Odbor sociálních věcí navrhuje schválení změny financování jmenovitých akcí odvětví sociální 

věci v rámci schváleného limitu Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje - odvětví 

sociální věci pro rok 2010, dle aktuálních potřeb odboru sociálních věcí a ředitelů příspěvkových 

organizací: 

 

1. akce (SV/08/601) Domov sociálních sluţeb Skřivany – nová výstavba II. etapa– sníţení 

limitu investiční transferů o 82,1 tis. Kč, sníţení limitu neinvestičních transferů o 934,2 

tis. Kč 

2. akce (SV/09/603) Domov sociálních sluţeb Skřivany – rekonstrukce č. p. 10 – sníţení 

limitu investičních transferů o 400,0 tis. Kč 

3. akce (SV/06/630) Domov Dolní zámek Teplice nad Metují – přestavba domova-disp. 

úpravy I. a II. NP – sníţení limitu investičních transferů o 906,8 tis. Kč 

4. akce Domov Dolní zámek Teplice nad Metují – výstavba a rekonstrukce Domova Dolní 

zámek Teplice nad Metují na zvláštní reţim – zvýšení limitu kapitálových výdajů odvětví 

sociální věci o 1.873,1 tis. Kč (pol. 6121) 

5. zařazení nové akce (SV/10/611) Domov důchodců Lampertice – nákup vícemístného 

vozidla pro přepravu klientů – s limitem investičních transferů 450,0 tis. Kč 

 

C) Žádost o dotaci na program Podpora koordinátorů romských poradců pro rok 2011 

 

Od roku 2008 je moţnost ţádat o dotaci na Úřad vlády ČR na náklady spojené s prací 

koordinátora romských poradců. Z této dotace je moţné hradit mzdové prostředky a provozní 

výdaje a výdaje spojené s rozšiřováním a prohlubováním kvalifikace koordinátora, úhradu 

poplatků za účast na konferencích a seminářích, nákup odborné literatury a výdaje spojené 

s řešením úkolů v působnosti koordinátora. 

Diskuse: RNDr. Petr Žďánský, Mgr. Robert Černý,  

 

Návrh – hlasovat o předloţeném návrhu usnesení  

 

 Hlasování: 
         Pro  -  11 

         Proti  -  0 

         Zdrţel se -  0 

 

USNESENÍ 15/85/2010/VS 
Výbory Královéhradeckého kraje 

I. p r o j e d n a l 

 materiály připravené pro zasedání krajského zastupitelstva dne  4. 11. 2010 

Návrh na schválení daru – nepotřebného movitého majetku Královéhradeckého kraje, 

Oblastní nemocnici Náchod a. s. 

Návrh na schválení změny financování jmenovitých akcí v rámci schváleného limitu Fondu 

rozvoje a reprodukce – odvětví sociální věci 

Ţádost o dotaci na program Podpora koordinátorů romských poradců pro rok 2011 

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:  4. 11. 2010  
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D) Návrh na schválení investičního záměru akce - Výstavba a rekonstrukce Domova 

Dolní zámek Teplice nad Metují na zvláštní režim 

 

Jednou z priorit Královéhradeckého kraje podpořeného i ve střednědobém plánu rozvoje 

sociálních sluţeb je podpora sluţeb pro osoby závislé na návykových látkách. Ty jsou zajištěny 

prostřednictvím různých druhů sociálních sluţeb. Na základě podrobných analýz a zjištěné 

potřebnosti se Královéhradecký kraj rozhodl transformovat jednu ze svých příspěvkových 

organizací - Domov Dolní zámek v Teplicích nad Metují na domov se zvláštním reţimem 

zaměřeným na osoby závislé na návykových látkách. Domov Dolní zámek by měl být jediným 

pobytovým zařízením pro tuto cílovou skupinu v kraji. 

Domov Dolní zámek poskytuje pobytovou sluţbu sociální péče osobám, které z důvodu 

závislosti na návykových látkách nejsou aktuálně schopny ţít bez kaţdodenní podpory 

zvláštního reţimu běţným způsobem ţivota. Podpora zvláštního reţimu je individuální a 

rozličná podle toho, v jakém stadiu nemoci se uţivatel nachází a z toho vychází i vlastní 

koncepce záměru.  

                                               

Návrh – hlasovat o předloţeném návrhu usnesení  

 

 Hlasování: 
         Pro  -  11 

         Proti  -  0 

         Zdrţel se -  0 

 

USNESENÍ 15/86/2010/VS 
Výbory Královéhradeckého kraje 

 

I. d o p o r u č u j e 

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit investiční záměr akce - výstavba a 

rekonstrukce Domova Dolní zámek Teplice nad Metují na zvláštní reţim (viz důvodová 

zpráva a přílohy), na základě podpory této akce, usnesením sociálního výboru 

č. VS/14/81/2010 ze dne 24. 8. 2010, pokračovat vypsáním VZ na zpracování projektové 

dokumentace  

II. u k l á d á 

    Bc. Otakaru Kalendovi, předsedovi výboru 

informovat Zastupitelstvo kraje o přijatém usnesení 

  termín:  2. 12. 2010  
  

 

 

K bodu 3 

Informace ze sociální oblasti  

 

Emauzy o. s. 

 

Ing. Ludmila Lorencová a Ing. Miroslav Uchytil seznámili přítomné s obsáhlou kauzou Emauzy 

o. s. 

 

Diskuse: Bc. Otakar Kalenda, Ing. Miroslav Uchytil, Bc. Miloslav Plass, RNDr. Petr Žďánský, 

Ing. Ludmila Lorencová,  

 

Návrh – hlasovat o předloţeném návrhu usnesení  
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 Hlasování: 
         Pro  -  11 

         Proti  -  0 

         Zdrţel se -  0 

 

 

USNESENÍ 15/87/2010/VS 
Výbory Královéhradeckého kraje 

 

 

I.  b e r e    n a   v ě d o m í 

 informaci odboru sociálních věcí ke kauze Emauz o. s.  

II d o p o r u č u j e 

 odboru sociálních věcí konzultovat problematiku Emauz o.s. s ekonomickým odborem a  

legislativním a právním oddělením (odbor vnitra a krajský ţivnostenský úřad) 

 

 

 

K bodu 4 

Různé 

 

A) Rada seniorů ČR, žádost o finanční podporu 

 

Rada seniorů ČR ţádá o finanční příspěvek na rok 2011 na provozní výdaje pro Krajskou Radu 

senirů Královéhradeckého kraje. Částka 200 tis. byla zapracována do návrhu rozpočtu kapitoly 

28 na rok 2011. 

 

 

 

Návrh – hlasovat o předloţeném návrhu usnesení  

 

 Hlasování: 
         Pro  -  10 

         Proti  -  0 

         Zdrţel se -  0 

 

 

USNESENÍ 15/88/2010/VS 
Výbory Královéhradeckého kraje 

 

 

I.  b e r e    n a   v ě d o m í 

 ţádost Rady seniorů ČR o finanční příspěvek na rok 2011 na provozní výdaje 

 

 

 

B) Rozpočet 2011 pro odvětví sociálních věcí = příští jednání výboru 
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Závěr 

 

 

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

byly vyčerpány všechny body programu, v 15:40 hodin jednání ukončil. 

  

Příští jednání výboru bude 30. 11. 2010 na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala:  Veronika Čudová 

 

……………………………………….. 

Bc. Otakar Kalenda 

předseda výboru  

…………………………………………. 

RNDr. Petr Ţďánský, CSc. 

ověřovatel zápisu 


