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Z á p i s 
 

z 21. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 17. 5. 2011 od 14 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 

 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Omluveni: Ing. Miroslav Uchytil 
 
Nepřítomni:   
 
Program jednání (aktualizovaný): 
 

1. Uvítání, schválení hostů 
2. Informace o investičních akcích odvětví sociálních věcí 
3. Informace o průběhu transformace vybraných pobytových sociálních služeb 
4. Dotační program odvětví sociálních věcí na rok 2011 
5. Ostatní materiály do krajského zastupitelstva 
6. Různé 
7. Závěr 

 
Jednání v 14.00 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. V úvodu jednání bylo předsedou výboru 
požádáno o aktualizaci programu jednání a to tak, jak uvedeno výše. 
 
K bodu 1 
Zahájení, uvítání, volba ověřovatele zápisu. 

 
§ jednomyslně byl schválen aktualizovaný program 21. jednání Výboru sociálního 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  
 
§ jednomyslně byl schválen ověřovatelem zápisu RNDr. Petr Žďánský, CSc. 

 
§ jednomyslně byli schváleni hosté:  

 
§ Ing. Ludmila Lorencová, vedoucí odboru sociálních věcí 

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

 
§ Michal Žehan, odbor investic 

 
§ Mgr. Jana Fiedlerová, odbor sociálních věcí 

 
§ Ing. Ivan Guman, odbor sociálních věcí 
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§ jednání výboru se rovněž zúčastnil  
 

 
§ Ing. Vladimír Derner, 2. náměstek hejtmana 

 
 
Hlasování: 

Pro  -       8 
Proti  -          0   
Zdržel se -          0 

 
 
K bodu 2 
Informace o investičních akcích odvětví sociálních věcí 

Pan Michal Žehan přednesl informace o investičních akcích odvětví sociálních věcí v roce 2010 
a doplnil je informacemi pro rok 2011.  
 
Dotazy a diskuse: RNDr. Petr Žďánský, CSc., Ing. Ludmila Lorencová 
 
 
Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 
 
Hlasování: 

Pro  -       12 
Proti  -          0   
Zdržel se -          0 
 

 
USNESENÍ 21/108/2011/VS 
Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 

I. b e r e   n a  v ě d o m í   informace pana Michala Žehana o investičních akcích odvětví 
sociálních věcí 
 

 
 
K bodu 3 
 
Informace o průběhu transformace vybraných pobytových sociálních služeb 
Mgr. Jana Fiedlerová informovala o aktuálním průběhu transformace vybraných pobytových 
služeb. Ing. Ludmila Lorencová přednesla doplňující informace. Ing. Vladimír Derner 
informoval o dopisu hejtmana Jihočeského kraje, Mgr. Jiřího Zimoly, který tímto žádá o 
stanovisko, zda i za předpokladu vládou avizovaných změn stran snížení příspěvku na sociální 
služby, je Královéhradecký kraj připraven v projektu transformace pokračovat, či zda má být 
jménem Asociace krajů ČR zahájeno jednání o přesunu zdrojů vůči jiným opatřením, jako je 
např. digitalizace či podpora přístrojového vybavení krajských nemocnic v tzv. Iktových centrech 
nebo traumacentrech. Uvedl, že stanovisko výboru sociálního si vyžádal hejtman 
Královéhradeckého kraje na jednání Rady, které proběhne dne 25.5.2011. Před zahájením 
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samotné diskuse požádal Bc. Miloslav Plass Ing. Vladimíra Dernera, jakožto gestora pro oblast 
sociální, zda by mohl výboru sdělit své stanovisko k dané věci, neboť se jedná o důležitý zásah do 
již probíhajícího procesu. Tento uvedl, že odpověď na danou otázku není jednoznačná, neboť 
jsou zde nepochybně místa, kde se transformace daří velice dobře (tak např. Hořice), na druhou 
stranu jsou zde však problémové lokality, konkrétně Skřivany. 
 
Dotazy a diskuse: RNDr. Petr Žďánský, CSc., Mgr. Věra Žižková, Bc. Otakar Kalenda, RNDr. 
Jiří Stejskal, PaedDr. Zdeňka Šándorová, Ph.D., Bc. Miloslav Plass, Ing. Ludmila Lorencová, 
Mgr. Jana Fiedlerová, MUDr. Vladimír Záleský 
 
Pozn.: Předseda výboru přednesl návrh usnesení, jímž doporučoval nerealizovat transformační 
záměr DSS Skřivany, načež byl Bc. Miloslavem Plassem dotázán, zda jeho návrh je hlasovatelný, 
neboť tento si nebyl jist, zda lze v této situaci projekt rozdělit a vyjmout samotné Skřivany z 
projektu. Bc. Miloslav Plass požádal uvedení tohoto dotazu do zápisu z jednání. Bc. Otakar 
Kalenda uvedl svůj názor, že na základě toho, že se jedná o 3 samostatné projekty, nevidí důvod, 
proč by nemohlo být o tomto návrhu hlasováno. Ing. Ludmila Lorencová konstatovala, že 
případné změny v zařazených zařízeních by bylo žádoucí konzultovat s MPSV. 
 
 Po rozsáhlé debatě byl předsedou výboru předložen návrh usnesení: 
 
Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 
         Pro  -  8 
         Proti  -  2 
         Zdržel se -  2 
 
USNESENÍ 21/109/2011/VS 
Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 

I. d o p o r u č u j e  nerealizovat transformační záměr DSS Skřivany 
 

 
Pozn.: Předseda výboru poté přednesl návrh usnesení (II.), jímž doporučoval neopouštět 
skřivanský zámek. Tohoto návrhu se předkladatel vzdal v návaznosti na diskusi a schválený bod 
I., ze kterého toto vyplývá. 
 
Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 
         Pro  -  10 
         Proti  -  0 
         Zdržel se -  2 
 
USNESENÍ 21/110/2011/VS 
Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 

I. d o p o r u č u j e    u transformačních záměrů BD Hajnice a ÚSP Hořice zvolit optimální 
řešení, a to jak po funkční (potřeby klientů), tak po ekonomické (minimalizace rizika 
neuznatelných nákladů) stránce 
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K bodu 4 
Dotační program odvětví sociálních věcí na rok 2011 

Ing. Ivan Guman informoval o průběhu dotačního řízení v rámci programu na podporu 
sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, 
v Královéhradeckém kraji v roce 2011 a rovněž programu pro podporu činností, které navazují, 
kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji v roce 2011. Prezentoval 
tabulky s jednotlivými žádostmi, vč. aktualizovaných výstupů z jednání hodnotící komise. Mgr. 
Robert Černý a Mgr. Jana Fiedlerová poté doplnili u vybraných žádostí, ke kterým byly vzneseny 
dotazy, potřebné informace.  
 
Dotazy a diskuse: RNDr. Petr Žďánský, CSc., RNDr. Jiří Stejskal, Ing. Ivan Guman, Mgr. Robert 
Černý  
 
Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 
         Pro  -  12 
         Proti  -  0 
         Zdržel se -  0 
 
USNESENÍ 21/111/2011/VS 
Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 

I. s ch v a l u j e   vyřazení navržené dotace ve výši 14.000,- Kč organizaci Seniorportál 
s.r.o. - Provozování databázového a informačního portálu peceoseniory.cz. se zaměřením 
na zvýšení informovanosti seniorů, pečujících osob a odborníků. 

 
 
 
Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 
Hlasování: 
RNDr. Stejskal nehlasoval. 
         Pro  -  11 
         Proti  -  0 
         Zdržel se -  0 
 
USNESENÍ 21/112/2011/VS 
Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 

I. s  ch v a l u j e   navýšení navržené dotace pro Diecézní katolickou charitu Hradec 
Králové - Integrační kurzy pro cizince a azylanty, o částku 14.000,-Kč 

 
 
Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
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Hlasování: 
         Pro  -  12 
         Proti  -  0 
         Zdržel se -  0 
 
USNESENÍ 21/113/2011/VS 
Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 

I. d o p o r u č u j e  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit výsledky dotačního 
řízení na podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby 
v Královéhradeckém kraji pro rok 2011 dle návrhu hodnotící komise a schválené změny 

 
 
Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení  

Hlasování: 
         Pro  -  12 
         Proti  -  0 
         Zdržel se -  0 
 
IV. USNESENÍ 21/114/2011/VS 
Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 

I. d o p o r u č u j e  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit výsledky dotačního 
řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb.,v platném 
znění,  v Královéhradeckém kraji v roce 2011 dle návrhu hodnotící komise 

 
 
Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 
 RNDr. Stejskal nehlasoval 
 
         Pro  -  11 
         Proti  -  0 
         Zdržel se -  0 
 
USNESENÍ 21/115/2011/VS 
Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 

I.  d o p o r u č u j e   Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje dofinancovat případnou 
ztrátu Domova sv. Josefa v Žirči z rezervy kraje pro sociální oblast 

 
 
 
 
K bodu 5 
Ostatní materiály do krajského zastupitelstva 

Schválení poskytnutí finančního daru ve výši 315.000,- Kč Radě seniorů ČR.  
 
Ing. Ludmila Lorencová informovala o žádosti Rady seniorů ČR o poskytnutí finančního daru ve  
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výši 315.000,- Kč, který bude použit na náklady spojené výlučně s činností Krajské rady seniorů 
Královéhradeckého kraje. 
 
Dotazy a diskuse: RNDr. Petr Žďánský, CSc.,Ing. Ludmila Lorencová, Mgr. Robert Černý, Mgr. 
Věra Žižková, PhDr. Taťána Lankašová, CSc.,  

 
Návrh /PhDr. Taťána Lankašová, CSc./- hlasovat o návrhu usnesení 

Hlasování: 
         Pro  -  11 
         Proti  -  0 
         Zdržel se -  0 
 
USNESENÍ 21/116/2011/VS 
Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 

I.  n e d o p o r u č u j e   Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje poskytnutí finančního 
daru Radě seniorů ČR ve výši 315 tis. Kč z rozpočtu Královéhradeckého kraje   

 
 
 
 
K bodu 6 
Různé 

Diskuse na téma sdružení Daneta (v návaznosti na diskusi z minulého jednání výboru) 
 
Dotazy a diskuse: PaedDr. Zdeňka Šándorová, Ph.D, RNDr. Petr Žďánský, CSc. 
 
 
 
Závěr 
 
Předseda poděkoval členům výboru sociálního za účast na jednání výboru a vzhledem k tomu, že 
byly vyčerpány všechny body programu, v 16.40 hodin jednání ukončil. 
 
Příští jednání výboru se koná dne 9.8.2011 na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje, od 9.00 
hod. 
 
 
 

 
 
 
Zapsal:  Jiří Altmann 

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

předseda výboru  

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

ověřovatel zápisu 


