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Z á p i s 
 

ze 17. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 11. 1. 2011 od 9 hod. v budově Krajského úřadu královéhradeckého kraje, 

místnost N2.903 

 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Omluveni: RNDr. Jiří Stejskal, p. Věra Dejmková, MUDr. Vladimír Záleský 

 

Program jednání: 

 

1. Uvítání, schválení hostů 

2. Poděkování Mgr. Věře Kosinové za získané ocenění „Cena kvality v sociální péči za rok 

2009“ v kategorii „Poskytovatel sociálních sluţeb pro osoby se zdravotním postiţením“ 

(poskytovatel sociálních sluţeb: Věra Kosinová - Daneta, zařízení pro zdravotně 

postiţené)  

3. Materiály do zastupitelstva 

4. Různé 

5. Závěr 

Jednání v 9.00 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. 

 

 

K bodu 1 

Zahájení, uvítání, schválení hostů, volba ověřovatele zápisu 

 

 jednomyslně byl schválen program 17. 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 

 

 jednání výboru se také zúčastnili: 

 

– Ing. Vladimír Derner, 2 náměstek hejtmana 

– Mgr. Táňa Šormová, předsedkyně kontrolního výboru Zastupitelstva KHK 

 

Hlasování: 
Pro  -       8 

Proti  -          0   

Zdrţel se -          0 
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K bodu 2 

Poděkování Mgr. Věře Kosinové za získané ocenění „Cena kvality v sociální péči za rok 

2009“ v kategorii „Poskytovatel sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením“ 

(poskytovatel sociálních služeb: Věra Kosinová - Daneta, zařízení pro zdravotně postižené)  

 

Poskytovatel sociálních služeb Věra Kosinová – Daneta, zařízení pro zdravotně postižené 
převzal dne 10. 11. 2010 ve Španělském sále Praţského hradu ocenění „Cena kvality v sociální 

péči za rok 2009“ v kategorii Poskytovatel sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením.  

Výstup:  Mgr. Věra Kosinová poděkovala a informovala Výbor sociální o sociálních sluţbách, 

které jsou zařízením poskytovány. Uvedla, ţe v současné době má Daneta cca 135 

klientů. Úspěšně se také poskytovateli daří zaměstnávání osob se zdravotním 

postiţením ve spolupráci s Úřadem práce v Hradci Králové. 

 

Dotazy a diskuse: Ing. Miroslav Uchytil, RNDr. Petr Žďánský, CSc., PaeDr. Zdeňka Šándorová, 

Ph.D., p. Milan Maček 

 

 

K bodu 3 

Materiály do zastupitelstva 

 

Ing. Ludmila Lorencová přednesla materiály, připravené odborem sociálních věcí pro 18. 

Zasedání Zastupitelstva KHK 27. 1. 2011: 

1. Návrh převodu nevyčerpaných prostředků z přidělených limitů v rozpočtu FRR pro 

odvětví sociálních věcí na rok 2010 do rozpočtu kraje na rok 2011 
Z objektivních důvodů nebylo moţné ke konci rozpočtového roku 2010 dočerpat všechny 

přidělené limity na schválené akce odvětví sociálních věcí ve Fondu rozvoje a 

reprodukce kraje. Zejména se jedná o rozhodující investice odvětví, které probíhají za 

spoluúčasti programového financování MPSV, či OPŢP, u nichţ probíhá příprava i 

realizace ve více letech, přičemţ je nutno zajistit zachování přidělených zdrojů a jejich 

pouţití k plynulému financování prací i na přelomu roku a v následujícím období. A to 

z důvodu závazku Královéhradeckého kraje na spolufinancování těchto akcí 

v jednotlivých letech výstavby. Přednostně byly čerpány finanční prostředky státního 

rozpočtu, které bylo nutno vyčerpat v roce 2010. Část těchto prostředků státního rozpočtu 

byla získána v průběhu roku 2010. Akce Rekonstrukce č. p. 506 v Domově pro seniory 

ve Vrchlabí je financována prostřednictvím úvěrové smlouvy a tyto prostředky jsou 

řešeny samostatným materiálem ekonomického odboru. 

 

2. Návrh na schválení zapojení zůstatků 5 individuálních projektů a grantového 

projektu Podpora rovných příležitostí žen a mužů a slaďování pracovního a 

rodinného života na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje do rozpočtu na 

rok 2011 
Odbor sociálních věcí ţádá prostřednictvím Rady Královéhradeckého kraje 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje o zapojení zůstatku projektu Vzdělávání 

poskytovatelů a zadavatelů sociálních sluţeb na území Královéhradeckého kraje IV do 

rozpočtu 2011 ve výši 1 723 830,50 Kč, zůstatku projektu Sluţby sociální prevence 

v Královéhradeckém kraji do rozpočtu 2011 ve výši 15 590 384,13 Kč, zůstatku projektu 

Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních sluţeb v Královéhradeckém kraji II do rozpočtu 

2011 ve výši 1 633 690,02 Kč, zůstatku projektu Podpora sociální integrace obyvatel 

vyloučených lokalit v Královéhradeckém kraji do rozpočtu 2011 ve výši 1 717 012,38 
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Kč, zůstatku projektu Podpora sociální integrace obyvatel vyloučených lokalit 

v Královéhradeckém kraji II do rozpočtu 2011 ve výši 1 655 890,98 Kč a zůstatku 

projektu Podpora rovných příleţitostí ţen a muţů a slaďování pracovního a rodinného 

ţivota na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje do rozpočtu 2011 ve výši 275 383,12 

Kč. 

 

USNESENÍ 17/96/2011/VS 
Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  

 

I. p r o j e d n a l   
 

materiály připravené pro 18. zasedání Zastupitelstva KHK 27. 1. 2011 

1. Návrh převodu nevyčerpaných prostředků z přidělených limitů v rozpočtu FRR pro 

odvětví sociálních věcí na rok 2010 do rozpočtu kraje na rok 2011  

2. Návrh na schválení zapojení zůstatků 5 individuálních projektů a grantového projektu 

Podpora rovných příleţitostí ţen a muţů a slaďování pracovního a rodinného ţivota 

na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje do rozpočtu na 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 Královéhradeckého kraje o přijatém usnesení 

         Termín: 27. 1. 2011 

 

 

 

 

  

  Návrh – hlasovat o předloţeném návrhu usnesení  

 

 Hlasování: 
         Pro  -  9 

         Proti  -  0 

         Zdrţel se -  0 

 

 

 

 

K bodu 4 

Různé 

1. Bc. Otakar Kalenda obdrţel dopis od Ing. Pavla Bradíka ve věci odstoupení z funkce člena 

Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. 

 

2. Ing. Lorencová nabídla na některý z příštích jednání Výboru sociálního prezentaci 

individuálních projektů, které jsou zpracovávány a realizovány Odborem sociálních věcí KHK. 

 

3. Mgr. Táňa Šormová tlumočila poděkování rodinných příslušníků za péči o klienta v Domově 

důchodců Albrechtice nad Orlicí. 
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4. Diskuse k tématu vyloučených lokalit (zejména lokalita Nový Bydţov, Broumov) – osobní 

zkušenosti a názory členů výboru na problematiku vyloučených lokalit. 

Diskuse: Ing. Miroslav Uchytil, Bc. Miloslav Plass, PaeDr. Zdeňka Šándorová, Ph.D., Mgr. 

Věra Žižková, Mgr. Táňa Šormová 

 

 

Závěr 

 

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

byly vyčerpány všechny body programu, v 10:00 hodin jednání ukončil. 

  

Příští jednání výboru bude v 15. 2. 2011 na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala:  Soňa Chloupková 

……………………………………….. 

Bc. Otakar Kalenda 

předseda výboru  

…………………………………………. 

RNDr. Petr Ţďánský, CSc. 

ověřovatel zápisu 


