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Z á p i s 
 

z 23. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 11. 10. 2011 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 

 
 
Přítomni:  dle prezenční listiny 
 
Omluveni: P. Kollert 
 
 
Nepřítomni:    
 
Program jednání: 
 

1. Uvítání, schválení hostů 
2. Informace o připravovaném materiálu „Síť sociálních služeb Královéhradeckého Kraje“ 

/Mgr. Jiří Zeman/ 
3. Provoz Poradny pro alkoholismus a jiné toxikomanie Oblastní nemocnice Náchod a. s. 

/Mgr. Lucie Karlová/ 
4. Materiály do krajského zastupitelstva 
5. Informace ze sociální oblasti 
6. Různé 
7. Závěr 

 
Jednání v 9.00 hodin zahájil a řídil předseda Výboru sociálního Bc. Otakara Kalenda. Tento 
uvítal přítomné a upozornil na materiály, které byly všem členům výboru předány před 
zasedáním. Zároveň upřesnil znění bodu 2 programu. 
 
K bodu 1 
Zahájení, uvítání, volba ověřovatele zápisu. 

 
� jednomyslně byl schválen program 23. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje  
 

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

 
� jednomyslně byli schváleni hosté:  

 
� Mgr. Lucie Karlová, odbor sociálních věcí 

 
� Mgr. Jiří Zeman, odbor sociálních věcí 

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

 
� Ing. Lucie Javůrková, asistentka pana Ing. Vladimíra Dernera 

 
� Mgr. Lukáš Holub, personalista Oblastní nemocnice Náchod, a.s. 
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� jednání výboru se rovněž zúčastnil  

 
 

� Ing. Vladimír Derner, 2. náměstek hejtmana 
 
Hlasování: 

Pro  -       10 
Proti  -          0   
Zdržel se -          0 

 
 
K bodu 2 
Informace o připravovaném materiálu „Síť sociálních služeb Královéhradeckého kraje“ 
 
Ing. Vladimír Derner informoval o připravovaném materiálu „Síť sociálních služeb 
Královéhradeckého kraje pro období 2012 - 2016“. Mgr. Jiří Zeman poté podrobně informoval 
o předkládaném materiálu. Síť veřejně podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého 
kraje je tvořena kapacitami sociálních služeb působících na území Královéhradeckého kraje, 
které v rámci procesů plánování sociálních služeb prokázaly potřebnost pro občany kraje.. Síť 
sociálních služeb je tvořena sítí pobytových sociálních služeb (dle § 48, § 49, a § 50 zákona č. 
108/2006 Sb. v platném znění) a sítí terénních, ambulantních a dalších pobytových služeb a je 
definována jak síť maximální. 
Celkové kapacity pobytových sociálních služeb jsou za předpokladu kontinuálního vývoje 
považovány za dostatečné. V souladu s cílem 1.3.a Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti 
sociálních služeb 2011 - 2016 není žádoucí podporovat žádné nové kapacity těchto pobytových 
zařízení nad současný stav /tabulku – „Síť pobytových sociálních služeb pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením pro období 2011 - 2016“ obdrželi členové výboru elektronicky dne 9. 9. /. 

 
Dotazy a diskuse: RNDr. Petr Žďánský, CSc., Mgr. Robert Černý, Ing. Vladimír Derner, Bc. 
Otakar Kalenda, PaedDr. Zdeňka Šándorová, Ph.D, Ing. Miroslav Uchytil, RNDr. Jiří Stejskal, 
p. Miroslav Vlasák, Mgr. Jiří Zeman  
 
 
Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 
 
Hlasování: 

Pro  -       11 
Proti  -          0   
Zdržel se -          0 
 

 
USNESENÍ 23/124/2011/VS 
Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 

I.  b e r e  n a   v ě d o m í   informace o přípravě materiálu „Síť sociálních služeb 
Královéhradeckého kraje“ 
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II.  d o p o r u č u j e    Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit materiál „Síť 
pobytových sociálních služeb Královéhradeckého kraje“ 

 
 
 
 
K bodu 3 
Provoz Poradny pro alkoholismus a jiné toxikomanie Oblastní nemocnice Náchod, a. s. 
 
Mgr. Lucie Karlová informovala o předkládaném materiálu. Uvedla, že Poradna pro 
alkoholismus a jiné toxikomanie Oblastní nemocnice Náchod, a.s. nemá dostatečné finanční 
prostředky a hrozí jí zánik. Poradna je na rozhraní zdravotních a sociálních služeb, proto zde 
dochází ke zmíněnému problému s jejím financováním. Kraj sice v rámci dotačního řízení 
poradnu podporuje, přesto však poradně tato dotace nedostačuje. Odbor sociálních věcí má 
stanovisko, že je žádoucí, aby poradna zůstala zachována a byla tak zachována dostupnost 
služby v regionu, neboť žádná jiná podobná služba zde nefunguje. Mgr. Lukáš Holub, 
personalista ON Náchod, poté doplnil důvody, proč má Oblastní nemocnice Náchod problém 
s financováním této služby (především je to důvod ztrátovosti). Požádal výbor o stanovisko, zda 
provoz poradny nadále zachovat a poradnu financovat, či nikoli. 

Dotazy a diskuse: Ing. Miroslav Uchytil, Bc. Miloslav Plass, Mgr. Lukáš Holub, RNDr. Petr 
Žďánský, CSc., Bc. Otakar Kalenda, PhDr. Taťána Lankašová, CSc. 
 
Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 
Hlasování: 
         Pro  -  12 
         Proti  -  0 
         Zdržel se -  0 
 
USNESENÍ 23/125/2011/VS  
Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 

I.  p r o j e d n a l  problematiku provozu Poradny pro alkoholismus a jiné 
toxikomanie Oblastní nemocnice Náchod, a.s. 
 

II.  d o p o r u č u j e   zajistit zachování provozu této poradny 
 
 
 
 
K bodu 4 
Materiály do krajského zastupitelstva 
Bc. Otakar Kalenda uvedl a přednesl jednotlivé materiály připravené pro zasedání 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 20.10.2011 s tím, že s těmito byli členové výboru 
sociálního včas seznámeni. 
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Návrh na schválení změny ve zřizovací listině příspěvkové organizace Domov důchodců 
Černožice 

 
Návrh na snížení odvodu z investičního fondu na rok 2011 příspěvkové organizace Domov 

důchodců Černožice 
 
Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 
         Pro  -  11 
         Proti  -  0 
         Zdržel se -  0 
 
USNESENÍ 23/126/2011/VS  
Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 

I.  p r o j e d n a l  materiály připravené pro zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého 
kraje 20.10.2011: 
 

1. Návrh na schválení změny zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov 
důchodců Černožice 

2. Návrh na snížení odvodu z investičního fondu na rok 2011 příspěvkové 
organizace Domov důchodců Černožice 
 

II.  d o p o r u č u j e   Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje tyto materiály schválit 
 

 
 
K bodu 5 
Informace ze sociální oblasti 

1) PaedDr. Zdeňka Šándorová, která se dne 4. 10. zúčastnila semináře o rané péči na MPSV, 
přednesla prezentaci na téma této sociální služby. Požádala, aby byl Královéhradecký 
kraj rané péči i nadále nakloněn. 
 

2) Bc. Otakar Kalenda stručně informoval o posledním jednání Regionálního 
transformačního týmu ze dne 6.10.2011 (zápis z tohoto jednání byl členům výboru poslán 
na vědomí). Uvedl, že schválené transformační plány budou po svém zkompletování 
poslány členům výboru na vědomí. 

 
 
K bodu 6 
Různé 

Bc. Otakar Kalenda navrhl nový termín příštího  jednání Výboru sociálního, a to konkrétně den 
22.11.2011 od 9.00 hod. Přítomní členové se na tomto termínu shodli.  
 
Bc. Otakar Kalenda informoval členy výboru o mimořádných odměnách občanům za práci ve 
Výboru sociálním Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. Základním podkladem pro určení 
jejich výše byla především docházka na jednání výboru. 
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K bodu 7 
Závěr  
 
Bc. Otakar Kalenda poděkoval členům výboru sociálního za účast na jednání výboru a vzhledem 
k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu, v 10.45 hodin jednání ukončil. 
 
 
 

 
 
 
Zapsal:  Jiří Altmann 

……………………………………….. 
Bc. Otakar Kalenda 

předseda výboru  

…………………………………………. 
RNDr. Petr Žďánský, CSc  

ověřovatel zápisu 


