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Z á p i s 
 

z 20. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 5. 4. 2011 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 

 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Omluveni: p. Milan Maček, p. Pavel Kollert, Ing. Miroslav Uchytil, MUDr. Vladimír 

Záleský  

 

Nepřítomni:  RNDr. Jiří Stejskal 

 

Program jednání: 

 

1. Uvítání, schválení hostů 

2. Informace o průběhu transformace vybraných pobytových sociálních sluţeb 

3. Audit kapitoly 28 rozpočtu Královéhradeckého kraje – sociální věci se zaměřením na 

příspěvkové organizace Královéhradeckého kraje + připomínky Odboru sociálních věcí 

Královéhradeckého kraje 

4. Návrh na úpravu příspěvků na provoz příspěvkových organizací odboru sociálních věcí 

na rok 2011 

5. Ostatní materiály do krajského zastupitelstva 

6. Různé 

7. 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, volba ověřovatele zápisu. 

 

 jednomyslně byl schválen program 20. 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 

 

 Ing. Ivan Guman, úsek ekonomický odboru sociálních věcí 

 

 Ing. Slavomil Štefan, ředitel Domova sociálních sluţeb Skřivany 

 

 

 

 

 jednání výboru se rovněţ zúčastnil  
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 Ing. Vladimír Derner, 2. náměstek hejtmana 

 

 

Hlasování: 
Pro  -       8 

Proti  -          0   

Zdrţel se -          0 

 

 

 

K bodu 2 

Informace o průběhu transformace vybraných pobytových sociálních služeb 

Ing. Ludmila Lorencová shrnula základní informace o průběhu transformace a vytipovaných 

objektech a dále uvedla změny, ke kterým v mezidobí došlo. Informovala rovněţ o poradě 

Regionálního transformačního týmu, která proběhla v budově krajského úřadu dne 21.3.2011.  

 

Dotazy a diskuse: PhDr. Taťána Lankašová, PaedDr. Zdeňka Šándorová, Ph.D, p. Věra 

Dejmková, Bc. Otakar Kalenda, RNDr. Petr Ţďánský, CSc., Ing. Vladimír Derner, Bc. Miloslav 

Plass, Mgr. Věra Ţţková 

 

Návrh /RNDr. Petr Ţďánský, CSc./ - hlasovat o předloţeném návrhu usnesení 

 

Hlasování: 

Pro  -       6 

Proti  -          2   

Zdrţel se -          0 

 

Nepřijatý návrh 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  

 

I. k o n s t a t u j e, na základě materiálu z porady 21. 3., ţe doposud není dořešen výběr 

pozemků a objektů ani jednání s municipalitami, které se jeví pro koncepci jako zásadní. 

Tím není kvantifikováno riziko neuznatelných nákladů. 

 

 

Návrh /Bc. Miloslav Plass/ -  hlasovat o předloţeném návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  -       6 

Proti  -          0 

Zdrţel se -          2 

 

Nepřijatý návrh 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  

 

I. b e r e  n a  v ě d o m í  informace o průběhu transformace vybraných pobytových 

sociálních sluţeb ke dni 5.4.2011 
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K bodu 3 

Audit kapitoly 28 rozpočtu Královéhradeckého kraje – sociální věci se zaměřením na 

příspěvkové organizace Královéhradeckého kraje + připomínky Odboru sociálních věcí 

Královéhradeckého kraje 

 

Ing. Ludmila Lorencová informovala o provedeném Auditu kapitoly 28 rozpočtu 

Královéhradeckého kraje a zdůraznila stanovisko, resp. připomínky odboru sociálních věcí 

k tomuto auditu. 

Dotazy a diskuse: Ing. Vladimír Derner, p. Miroslav Vlasák, RNDr. Petr Ţďánský, CSc., Bc. 

Miloslav Plass, Bc. Otakar Kalenda, PhDr. Taťána Lankašová, PaedDr. Zdeňka Šándorová, 

Ph.D.,  

 

Návrh - hlasovat o předloţeném návrhu usnesení 

Hlasování: 
         Pro  -  8 

         Proti  -  0 

         Zdrţel se -  0 

 

USNESENÍ 20/106/2011/VS 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  

 

I. s e  s e z n á m i l  s Auditem kapitoly 28 rozpočtu Královéhradeckého kraje – sociální 

věci se zaměřením na příspěvkové organizace Královéhradeckého kraje 

 

II. b e r e   n a  v ě d o m í  připomínky odboru sociálních věcí k tomuto auditu 

 

 

III. d o p o r u č u j e   Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje neakceptovat doporučení 

tohoto auditu bez projednání s odbornými orgány kraje 

 

 

 

 

K bodu 4 

Návrh na úpravu příspěvků na provoz příspěvkových organizací odboru sociálních věcí na 

rok 2011 

 

Ing. Vladimír Derner shrnul současnou situaci a informoval o návrhu na úpravu příspěvků 

na provoz příspěvkových organizací odboru sociálních věcí na rok 2011. Následovaly informace 

od Ing. Ivana Gumana, kterými byly konkretizovány a vysvětleny postupy při výpočtu 

jednotlivých příspěvků. 

 

 

 

Dotazy a diskuse: Ing. Ivan Guman, Bc. Otakar Kalenda, RNDr. Petr Ţďánský, CSc., Bc. 

Miloslav Plass, PaedDr. Zdeňka Šándorová, Ph.D., p. Miroslav Vlasák 
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Návrh - hlasovat o předloţeném návrhu usnesení 

Hlasování: 
         Pro  -  8 

         Proti  -  0 

         Zdrţel se -  0 

 

USNESENÍ 20/107/2011/VS 

 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  

 

I. d o p o r u č u je  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit úpravu příspěvků na 

provoz příspěvkových organizací odboru sociálních věcí na rok 2011 dle přílohy č. 1 

 

 

 

 

 

 

K bodu 5 

Ostatní materiály do krajského zastupitelstva 

Návrh na schválení dodatku č. 1 listiny příspěvkové organizace Královéhradeckého kraje 

Domova sociálních sluţeb Skřivany 

 

Ing. Slavomil Štefan, ředitel Domovu sociálních sluţeb Skřivany, osvětlil navrhovanou změnu. 

Uvedl, ţe v roce 2010  došlo ke stěhování organizace do nového areálu a došlo ke změně sídla 

organizace: Skřivany, Dr. Vojtěcha 93, PSČ 503 52. Současný stav, kdy je stále jako sídlo 

organizace uváděna adresa Tovární ul. č. p. 1, způsobuje organizaci administrativní problémy, 

naposledy téţ problémy při sčítání lidu, domů a bytů. Z tohoto důvodu ţádal schválení dodatku č. 

1 zřizovací listiny této příspěvkové organizace. Po rozsáhlé diskusi nebylo přijato usnesení. 

 

 

 

Dotazy a diskuse: Bc. Miloslav Plass,  Bc. Otakar Kalenda, RNDr. Petr Ţďánský, CSc., p. 

Miroslav Vlasák 

 

Návrh - hlasovat o předloţeném návrhu usnesení 

Hlasování: 
         Pro  -  2 

         Proti  -  0 

         Zdrţel se -  6 

 

Nepřijatý návrh 
Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  

 

I. d o p o r u č u j e  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválení dodatku č. 1 listiny 

     příspěvkové organizace Královéhradeckého kraje Domova sociálních sluţeb Skřivany 
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K bodu 6 

Různé 

 

PaedDr. Zdeňka Šándorová, Ph.D. informovala o sdruţení Daneta a vyzdvihla mimořádnou 

kvalitu jím poskytovaných sluţeb. Doporučila kraji, aby do budoucna vnímal potřeby sdruţení 

s tím, ţe v současné době poskytovaná částka je nedostatečná. Ing. Vladimír Derner uvedl, ţe o 

tomto se bude mj. diskutovat na příštím jednání sociálního výboru, a to v rámci jednání o  

dotačním řízení pro rok 2011. 

 

Dotazy a diskuse: Ing. Vladimír Derner, RNDr. Petr Ţďánský, CSc. 

 

Závěr 

 

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

byly vyčerpány všechny body programu, v 11.10 hodin jednání ukončil. 

 

Příští jednání výboru se koná dne 17.5.2011 na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje, od 

14.00 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal:  Jiří Altmann 

……………………………………….. 

Bc. Otakar Kalenda 

předseda výboru  

…………………………………………. 

RNDr. Petr Ţďánský, CSc  

ověřovatel zápisu 


