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Z á p i s 
 

z 16. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 30. 11. 2010 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 

 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Omluveni: Ing. Pavel Bradík, PaedDr. Zdeňka Šándorová, Ph. D., MUDr. Vladimír Záleský 

 

Program jednání: 

 

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

dopadu transformace pobytových sluţeb 

2. Strategie integrace sociálně vyloučených lokalit v Královéhradeckém kraji 2011-2016 

3. Rozpočet 2011 – kapitola 28, sociální věci 

4. Ostatní materiály do krajského zastupitelstva 

5. Informace ze sociální oblasti 

6. Různé 

7. Závěr 

Jednání v 9 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 16. 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. Martina Smudková, referent odboru sociálních věcí 

 Mgr. Jana Fiedlerová, referent odboru sociálních věcí 

 Bc. Soňa Chloupková, referent odboru sociálních věcí 

 

Hlasování: 
Pro  -       8 

Proti  -          0   

Zdrţel se -          0 
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K bodu 1 

Plán rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 2011-2016 a Zhodnocení dopadu 

transformace pobytových služeb 

Plán rozvoje sociálních služeb byl na minulém jednání detalně představen Mg. Milanem 

Šveřepou a prodiskutován. Sociální výbor přijal usnesení, 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“. 

Cílem projektu MPSV Transformace pobytových sociálních sluţeb je sniţování kapacity a 

humanizace stávajících objektů, opuštění dispozičně nevyhovujících objektů a vytvoření sítě 

sociálních sluţeb v běţné komunitě umoţňující individualizovaný ţivot uţivatele. Do tohoto 

projektu za Královéhradecký kraj byly zařazeny:  Barevné domky Hajnice, Domov sociálních 

sluţeb Skřivany a Ústavu sociální péče Hořice v Podkrkonoší. 

V případě transformace pobytových sociálních sluţeb, která proběhne v roce 2015, dojde 

v prvním roce transformace (předpoklad 2015) k výraznému nárůstu provozních – jedná se o 

částku na nově vzniklé pobytové sluţby pro uţivatele ze současných zařízení. V této částce 

nejsou zahrnuty návazné sluţby. 

Diskuse: RNDr. Petr Žďánský, RNDr. Jiří Stejskal, Mgr. Jana Fiedlerová, Bc. Otakar Kalenda, 

Ing. Miroslav Uchytil, Mgr. Věra Žižková, Bc. Miloslav Plass, Milan Maček 

 

Výtah z diskuse: 

 zkavlitňování služeb přinese zvýšené náklady (srovnání se zdravotnictvím), 

 náklady na projekt budou hlavním problémem transformace,  

 návazné služby budou vázány na strukturu klientů, nemohou být financovány z vlastních 

prostředků klientů, je zřetelná vyšší potřeba plateb od zřizovatelů 

 zatím není jasná vůle klientů a jejich opatrovníků přistoupit  na změnu, také společnost 

není na transformaci přiravena 

 příklady dobré praxe samotné integrace – Klášter nad Dědinou, kojenecký ústav 

v Trunově;  

 

Návrh – hlasovat o předloţeném návrhu usnesení  

 Hlasování: 
         Pro  -  10 

         Proti  -  0 

         Zdrţel se -  0 

 

USNESENÍ 16/89/2010/VS 
Výbor Královéhradeckého kraje 

 

I.  b e r e   n a   v ě d o m í 
    rozhodnutí Rady kraje z 24. 11. 2010, ve věci přípravy transformačních plánů vybraných 

zařízení, zpracování a předloţení projektových ţádostí o investiční podporu v rámci 

příslušné výzvy IOP 

 

Návrh – hlasovat o předloţeném návrhu usnesení  

 Hlasování: 
         Pro  -  8 

         Proti  -  0 

         Zdrţel se -  2 
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USNESENÍ 16/90/2010/VS 
Výbor Královéhradeckého kraje 

 

I.  d o p o r u č u j e 
    Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit Plán rozvoje sociálních sluţeb 

v Královéhradeckém kraji 2011-2016 

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

informovat Zastupitelstvo kraje o přijatém usnesení 

 termín:  2. 12. 2010 
  

 

 

 

K bodu 2 

Strategie integrace sociálně vyloučených lokalit v Královéhradeckém kraji 2011-2016 

 

Mgr. Martina Smudková představila Strategii integrace sociálně vyloučených lokalit. Účelem 

tvorby strategie je pokus o analýzu současné situace v sociálně vyloučených lokalitách 

v Královéhradeckém kraji, předpokládaný vývoj této situace a návrhy konkrétních opatření, 

kterými můţe kraj současnou situaci ovlivnit.   

Předkládaná strategie má účinnost 6 let. Kaţdé 2 roky bude vytvářen akční plán strategie, jehoţ 

naplňování bude ke konci prvního čtvrtletí kaţdého roku vyhodnocováno. Strategie stanovuje 

v řadě aktivit odpovědnost za realizaci Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje a 

jehoodborům spolupodílejícím se na vytváření strategie (odbor sociálních věcí, odbor školství). 

 

 

Diskuse: Bc. Miloslav Plass, RNDr. Petr Žďánský, Ing. Vladmir Derner, Ing. Miroslav Uchytil, 

Mgr. Robert Černý, Bc. Otakar Kalenda, Mgr. Věra Žižková, Mgr. Martina Smudková, 

PhDr. Taťána Lankašová 

 

Návrh – hlasovat o předloţeném návrhu usnesení  

 

 Hlasování: 
         Pro  -  9 

         Proti  -  0 

         Zdrţel se -  0 

 

USNESENÍ 16/91/2010/VS 
Výbory Královéhradeckého kraje 

I. p r o j e d n a l 

 Strategii sociálně vyloučených lokalit v Královéhradeckém kraji 2011-2016 

II. d o p o r u č u j e 

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit Strategii sociálně vyloučených lokalit 

v Královéhradeckém kraji 2011-2016 

III. u k l á d á 

    Bc. Otakaru Kalendovi, předsedovi výboru 

informovat Zastupitelstvo kraje o přijatém usnesení 

  termín:  2. 12. 2010  
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K bodu 3 

Rozpočet 2011 – kapitola 28, sociální věci 

 

Rozpočet KHK na rok 2011 je navrhován jako přebytkový vzhledem k tomu, ţe jsou zapracovány 

splátky úvěru ve výši 100 mil. Kč (k přijatému úvěru od KB, a.s., v r. 2005 v objemu 900 mil. Kč) 

a úvěr od České spořitelny, a.s., v objemu 86,2 mil. Kč.   

Celkový objem příjmů je navrhován v objemu 3 209,5 mil. Kč. 

Celkový objem výdajů je navrhován ve výši 3 195,7 mil. Kč. 

 

Členové výboru se seznámili s rozpočtem odvětví sociálních věcí na rok 2011 (kapitola 28, FRR, 

kapitola 13 – granty). 

 

 

Návrh rozpočtu ostatních běžných výdajů kap. 28 na rok 2011  

 
                                               v tis. Kč 

Příspěvek PO na provoz 107 778,40 

Ostatní běžné výdaje 8 400 

z toho:   

9/ aktivity komise rady specifické prevence 500 

4/ aktivity rady pro rodinnou politiku 2 000 

3/ nákup služeb pro pomoc rodině a manželství                1 700 

6/ konzultační, poradenské a právní služby pro sociální věci 500 

8/ realizace aktivit RLZ  300 

Inspekce 1 000 

7/ aktivity rady pro národnostní menšiny 100 

5/ aktivity komise rady pro zdravotně postižené 100 

2/ zařízení pro výkon pěstounské péče                        1 800 

ČCK 200 

Svaz důchodců 200 

 

 

Diskuse: RNDr. Jiří Stejskal, Mgr. Robert Černý, Ing. Ludmila Lorencová, Bc. Otakar Kalenda 

 

Návrh – hlasovat o předloţeném návrhu usnesení  

 

 Hlasování: 
         Pro  -  10 

         Proti  -  0 

         Zdrţel se -  0 

 

 

USNESENÍ 16/92/2010/VS 
Výbory Královéhradeckého kraje 

 

I.  p r o j e d n a l 

 návrh rozpočtu 2011  - odvětví sociálních věcí a bez výhrad 
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K bodu 4 

Ostatní materiály do krajského zastupitelstva 

 

A) Návrh na úpravu příspěvků na provoz příspěvkových organizací odboru sociálních 

věcí na rok 2010 

 

DD Dvůr Králové nad Labem - sníţení příspěvku na provoz na rok 2010 o 400 tis. Kč na 3 472,5 

tis. Kč. Důvodem jsou vyšší výnosy z úhrad od klientů a zejména zvýšení příspěvků na péči 

z důvodu jejich přehodnocení.  

 

DD Lampertice - sníţení příspěvků na provoz na rok 2010 o 747 tis. Kč na 1 023,6 tis. Kč, 

jelikoţ má organizace vyšší příspěvky na péči a vyšší úhrady od zdravotních pojišťoven neţ 

předpokládala.  

 

DD Police nad Metují - navýšení příspěvku na provoz o 697 tis. Kč na dovybavení společných 

prostor nového domova potřebným zařízením pro zajištění poskytování sluţby klientům.  

 

Domov Dolní zámek Teplice nad Metují - navýšení příspěvku na provoz o 450 tis. Kč, jelikoţ 

úhrady od zdravotních pojišťoven jsou oproti plánu niţší a organizace se vzhledem k cílové 

skupině potýká s vysokými nedoplatky od klientů.  

 

 

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

schváleného limitu FRR – odvětví sociální věci 

 

U akcí ÚSP Chotělice – přírodní objekt pro letní aktivity a Oprava oken a dveří došlo při 

vysoutěţení k úspoře oproti původně předpokládaným nákladům (-810, tis Kč). Naopak u akce 

ÚSP Chotělice – rekontruce a modernizace hlavního objektu vznikly nepředpokládané 

vícenáklady. Zbývající částka 525 tis na pokrytí vícenákladů je po projednání s ekonomickým 

odborem určena z rezervy kraje. Celkem tedy zvýšení rekonstrukce o 1.335, tis. Kč. 

 

C) Návrh na  revokaci usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

č. ZK/14/929/2010 

 

Úprava v příloze, vypuštění dotace pro Emauzy viz podkladový materiál. 

V současné době není jasné, kdo je oprávněn za organizaci Emauzy o.s. jednat a tato skutečnost 

je součástí dosud nevyřešeného soudního sporu. Organizace nemá podporu na svém území, 

Město Rychnov nad Kněţnou opakovaně odmítá podporu. Vyţádaný právní rozbor 

nedoporučuje uzavírat s občanským sdruţením Emauzy. 

 

 

D) Návrh na poskytnutí neinvestičního účelově vázaného příspěvku Centru EP na řízení a 

administraci individuálních projektů v oblasti sociální 

 

poskytnutí neinvestičního účelově vázaného příspěvku Centru EP (IČ 71218840) na: 

1. Řízení a administraci individuálních projektů v oblasti sociální z kapitoly 28 rozpočtu 

Královéhradeckého kraje na období od 01. 10. 2010 – do konce realizace projektů, a to z 

prostředků poskytnutých z MPSV v rozloţení do individuálních projektů následovně: 

A) Podpora sociální integrace obyvatel vyloučených lokalit v Královéhradeckém kraji II 

(1 920 000 Kč) 



 6 

B) Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních sluţeb na území 

Královéhradeckého kraje IV  

(2 600 000 Kč) 

C) Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních sluţeb v Královéhradeckém kraji II 

(3 560 000 Kč) – vč. řízení seminářů a konzultací 

2. Realizaci seminářů a konzultací prostřednictvím lektorů, konzultantů, externích a 

spolupracujících odborníků a na externí podporu odborníků při pilotní realizaci opatření 

ke zlepšení daného stavu vybraných poskytovatelů sociálních sluţeb v rámci projektu 

Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních sluţeb v Královéhradeckém kraji II, a to z 

prostředků poskytnutých z MPSV (1 798 300 Kč) 

 

Projekty jsou 100% financovány z dotace Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, 

včetně příspěvku Centru EP. Příspěvek bude vyčleněn z kapitoly 28 rozpočtu 

Královéhradeckého kraje a finančně kryt průběţnými zálohovými platbami poskytovanými 

MPSV na bankovní účty projektu 

 

 

 

E) Návrh na poskytnutí bezúročných půjček Oblastní charitě Sobotka a obci Bezděkov 

nad Metují z kapitoly 28 Odboru sociálních věcí 

 

Oblastní charita Sobotka poskytuje residenční sluţby seniorům v regionu Českého ráje 

v Domově pokojného stáří v Libošovicích. Ředitelka organizace ţádá o půjčku ve výši 211 000 

Kč.  

 

Pro zlepšení úrovně poskytované sluţby v souladu se standardy kvality se organizace rozhodla 

propojit pokoje těţce handicapovaných seniorů se sociálním zařízením prostřednictvím 

transportního a zvedacího zařízení. Přestoţe vyvinuli hodně úsilí a pouţili i vlastní finanční 

prostředky, nemohou tuto akci nyní dokončit tak, aby mohla co nejdříve slouţit svému účelu. 

Návratnost půjčky do 30. 6. 2011. 

 

 

Obec Bezděkov nad Metují v současné době realizuje záměr v oblasti péče o seniory a zdravotně 

postiţené občany. Jedná se o koncepci zajištění bydlení pro uvedenou skupinu občanů obce, 

případně občanů z okolí.  

 

Obec chce vyuţít půjčku na pořízení dvou plošin typu SP-OMEGA za jednotkovou cenu 

327 600 Kč včetně DPH, tj. cena za dvě plošiny 655 200 Kč včetně DPH. Pořízení dvou plošin 

je nezbytně nutné pro dokončení díla financovaného z MMR.  

Návratnost půjčky do 30. 6. 2011. 
 

 

F) Návrh na navýšení dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2010 pro 

Oblastní charitu Červený Kostelec - sociální služba 44 Odlehčovací služby - Hospic 

Anežky České. 

 

Hospic Aneţky České v Červeném Kostelci je charitativní zařízení pro nevyléčitelně nemocné 

v terminálním stádiu, většinou v pokročilém stádiu onkologického onemocnění. Jedná se o první 

zařízení svého druhu v ČR, které slouţí jako modelové pro zájemce o hospicovou léčbu a péči.  

Cílem je zlepšit kvalitu ţivota umírajících. Hospic se snaţí uspokojit 4 okruhy potřeb všech 

nemocných – tělesné, duševní, sociální a spirituální.  

Organizace žádá o navýšení dotace o 950 tis. Kč, neboť přes velké úsilí, které věnuje získávání 

grantů a jiných finančních prostředků, se při zvyšujících se nákladech na provoz bez této dotace 

na běţný provoz neobejde. 
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G) Návrh na navýšení dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2010 pro 

občanské sdružení LAXUS o.s. - sociální služba 37 Sociální poradenství 

 

Občanské sdruţení LAXUS o.s. ţádá o navýšení dotace ve výši 150 tis. Kč na rok 2010 pro 

program Drogové sluţby ve vězení.  

Důvodem podání ţádosti je dofinancování tohoto programu do 30 % povinné spoluúčasti ke 

státní dotaci. Rada vlády pro kooerdinaci protidrogové polotiky(RVKPP) pro letošní rok striktně 

trvá na dodrţení povinné struktury rozpočtu (70 % státních zdrojů a 30 % nestátních zdrojů). Pro 

projekt bylo zajištěno 950 tis. Kč, z toho ze státních zdrojů 768 tis. Kč (80,85 %) a 182 tis. Kč 

(19,15 %) z nestátních zdrojů. 

Rozpočet v letošním roce byl oproti předchozím letům výrazně niţší, a proto program fungoval 

v úsporném reţimu. V případě nenavýšení dotace by organizace musela vrátit 288 tis. Kč (celá 

dotace RVKPP, MPSV tuto podmínku nemá) ze státních dotací, coţ by znamenalo finanční 

kolaps výše uvedeného programu, jehoţ plánovaný rozpočet pro rok 2010 byl 1 930 744 Kč 

 

Diskuse: Mgr. Robert Černý, Ing. Ludmila Lorencová, RNDr. Jiří Stejskal, RNDr. Petr Žďánský, 

Bc. Otakar Kalenda 

 

Návrh – hlasovat o předloţeném návrhu usnesení  

 

 Hlasování: 
         Pro  -  10 

         Proti  -  0 

         Zdrţel se -  0 

 

USNESENÍ 16/93/2010/VS 
Výbory Královéhradeckého kraje 

 

I. p r o j e d n a l 

 materiály připravené pro zasedání krajského zastupitelstva dne  2. 12. 2010 

1) Návrh na úpravu příspěvků na provoz příspěvkových organizací odboru sociálních 

věcí na rok 2010 

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

rámci schváleného limitu FRR – odvětví sociální věci 

3) Návrh na  revokaci usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

č. ZK/14/929/2010 

4) Návrh na poskytnutí neinvestičního účelově vázaného příspěvku Centru EP na řízení 

a administraci individuálních projektů v oblasti sociální 

5) Návrh na poskytnutí bezúročných půjček pro Oblastní charitu Sobotka a obec 

Bezděkov nad Metují z kapitoly 28 Odboru sociálních věcí 

6) Návrh na navýšení dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2010 pro 

Oblastní charitu Červený Kostelec - sociální sluţba 44 Odlehčovací sluţby - Hospic 

Aneţky České. 

7) Návrh na navýšení dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2010 pro 

občanské sdruţení LAXUS o.s. - sociální sluţba 37 Sociální poradenství 

 

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:  2. 12. 2010  
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K bodu 5 

Informace ze sociální oblasti 

 

Ing. Miroslav Uchytil informoval přítomné o výměně gesce s Ing. Vladimírem Dernerem  

od 15. 12. 2010. 

 

Předseda sociálního výboru informoval o změně tajemnice sociálního výboru od 1. 1. 2011: 

funkci tajemnice sociálního výboru bude vykonávat referentka odboru sociálních věcí Bc. Soňa 

Chloupková. 

 

Výbor poděkoval Veronice Čudové za svědomitou a bezchybnou práci pro sociální výbor. 

 

 

K bodu 6 

Různé 

 

A) Žádost o poskytnutí finančního přípěvku z rozpočtu kraje 

 

Farní charita Dvůr Králové ţádá o navýšení dotace o 50.000,-- Kč na sluţbu osobní asistence. 

 

Diskuse: RNDr. Jiří Stejskal, Mgr. Robert Černý, Ing. Ludmila Lorencová, RNDr. Petr Žďánský, 

Ing. Vladimír Derner 

Návrh – hlasovat o předloţeném návrhu usnesení  

 

 Hlasování: 
         Pro  -  9 

         Proti  -  0 

         Zdrţel se -  0 

 

RNDr. Jiří Stejskal nehlasoval. 

 

USNESENÍ 16/94/2010/VS 
Výbory Královéhradeckého kraje 

 

I. d o p o r u č u j e 

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje navýšit dotaci na rok 2010 pro občanské sdruţení 

Farní charita Dvůr Králové nad Labem na sociální sluţbu osobní asistence o 50.000,- Kč  

II. u k l á d á 

    Bc. Otakaru Kalendovi, předsedovi výboru 

informovat Zastupitelstvo kraje o přijatém usnesení 

  termín:  2. 12. 2010  
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B) Národní rada osob se zdravotním postižením 

 

Sociální výbor byl informován o ţádosti na podporu projektu Poradenství NRZP ČR pro osoby 

se zdravotním postiţením. Krajská řídící skupina nedoporučila přidělení dotace NRZP, ale 

doporučila přidělit dotaci Centru pro zdravotně postiţené Královéhradeckého kraje. 

 

C) Plán jednání sociálního výboru v roce 2011 

 

Úterý od 9 hod. 

11. 1., 15. 2., 8. 3., 5. 4., 17. 5., 9. 8., 13. 9., 11. 10., 1. 11. 

 

Návrh – hlasovat o předloţeném návrhu usnesení  

 

 Hlasování: 
         Pro  -  8 

         Proti  -  0 

         Zdrţel se -  0 

 

USNESENÍ 16/95/2010/VS 
Výbory Královéhradeckého kraje 

I. s c h v a l u j e 

 Plán jednání sociálního výboru v roce 2011 (11. 1., 15. 2., 8. 3., 5. 4., 17. 5., 9. 8., 13. 9., 

11. 10., 1. 11.) 

 

 

 

Závěr 

 

 

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

byly vyčerpány všechny body programu, v 11:40 hodin jednání ukončil. 

  

Příští jednání výboru bude v 11. 1. 2011 na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala:  Veronika Čudová 

……………………………………….. 

Bc. Otakar Kalenda 

předseda výboru  

…………………………………………. 

RNDr. Petr Ţďánský, CSc. 

ověřovatel zápisu 


