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Z á p i s 
 

z 19. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 8. 3. 2011 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 

 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Omluveni: Bc. Miloslav Plass, Mgr. Věra Žižková, RNDr. Petr Žďánský, CSc 
 
Nepřítomen:  RNDr. Jiří Stejskal 
 
Program jednání: 
 

1. Uvítání, schválení hostů 
2. Informace o průběhu transformace vybraných pobytových sociálních služeb 
3. Prezentace Individuálního projektu Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních 

služeb na území Královéhradeckého kraje IV 
4. Návrh na vyhlášení dotačního řízení v odvětví sociálních věcí na rok 2011 
5. Ostatní materiály do krajského zastupitelstva 
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.  
 
K bodu 1 
Zahájení, uvítání, volba ověřovatele zápisu. 

 
§ jednomyslně byl schválen program 19. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje  
 
§ jednomyslně byla schválena ověřovatelkou zápisu  PhDr. Taťána Lankašová, Csc. 

 
§ jednomyslně byli schváleni hosté:  

 
§ Ing. Ludmila Lorencová, vedoucí odboru sociálních věcí 

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

 
§ Mgr. Jana Fiedlerová, referent odboru sociálních věcí 

 
§ jednání výboru se rovněž zúčastnili  

 
§ Mgr. Táňa Šormová, předsedkyně kontrolního výboru Zastupitelstva KHK  

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

Pro  -       8 
Proti  -          0   
Zdržel se -          0 

 
 
 
K bodu 2 
Informace o průběhu transformace vybraných pobytových sociálních služeb 

Ing. Ludmila Lorencová shrnula základní informace o průběhu transformace, vytipovaných 
objektech. Informace o objektech upřesnila Mgr. Jana Fiedlerová. Ing. Lorencová dále rovněž 
zmínila proběhlou konferenci a informovala o nové pracovnici, Pavle Merkové. Upřesnila 
rovněž informace o Regionálním transformačním týmu.  
 
Dotazy a diskuse: Bc. Otakar Kalenda, Ing. Vladimír Derner, Milan Maček, Miroslav Vlasák, 
PaedDr. Zdeňka Šándorová, Ph.D. 
 
Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 
Pro  -       9 
Proti  -          0   
Zdržel se -          0 

 
USNESENÍ 19/101/2011/VS 
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 služeb. 

 
 
 
 
K bodu 3 
Prezentace Individuálního projektu Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb 
na území Královéhradeckého kraje IV 
 
Mgr. Jana Fiedlerová informovala o Individuálním projektu Vzdělávání poskytovatelů a 
zadavatelů sociálních služeb na území Královéhradeckého kraje IV v rámci prezentace. 

Dotazy a diskuse: PhDr. Taťána Lankašová, Csc., Ing. Vladimír Derner, Bc. Otakar Kalenda, 
Ing. Miroslav Uchytil, Milan Maček, Mgr. Táňa Šormová, Mgr. Robert Černý, PaedDr. Zdeňka 
Šándorová, Ph.D. 
 
Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 
         Pro  -  8 
         Proti  -  0 
         Zdržel se -  0 
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USNESENÍ 19/102/2011/VS 
Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  
 

I. b e r e   n a   v ě d o m í  
informace o Individuálním projektu Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních 
služeb na území Královéhradeckého kraje IV. 

 
 
 
 
K bodu 4 
Návrh na vyhlášení dotačního řízení v odvětví sociálních věcí na rok 2011 

Ing. Ludmila Lorencová informovala o procesu přepracování a vytváření nových, přehlednějších 
ustanovení Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2011 i Zásad dotačního programu 
pro podporu sociálních služeb definovaných v zák.č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2011 a Zásad dotačního programu pro 
podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém 
kraji pro rok 2011. Vysvětlila provedené změny a důvody, které odbor vedly k revizi předmětných 
vzorových dokumentů. Zdůraznila především nově samostatně vyčleněnou část smlouvy 
upravující a sjednocující dosud nejednotný výklad sankčních ujednání.  
 
Dotazy a diskuse: Bc. Otakar Kalenda, Mgr. Robert Černý, Ing. Vladimír Derner, PaedDr. 
Zdeňka Šándorová, Ph.D., Miroslav Vlasák, Ing. Miroslav Uchytil,  
 
Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 
         Pro  -  9 
         Proti  -  0 
         Zdržel se -  0 
 
USNESENÍ 19/103/2011/VS 
 
Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  
 

I. d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje 

 
1. vyhlásit Dotační program na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, v Královéhradeckém kraji 
v roce 2011 a Dotační program pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo 
rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji v roce 2011 

 
2. schválit Zásady dotačního 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 Zásady dotačního programu pro podporu 
činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém 
kraji v roce 2011 
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3. jmenovat hodnotící komisi pro oba dotační programy ve složení: 
 

 
§ Ing. Vladimír Derner – náhradník Ing. Miroslav Uchytil 

 
§ RNDr. Petr Žďánský, CSc – náhradník Miroslav Vlasák 

 
§ Bc. Otakar Kalenda – náhradník MUDr. Vladimír Záleský 

 
 
 
 
 
K bodu 5 
Ostatní materiály do krajského zastupitelstva 

Bc. Otakar Kalenda požádal Ing. Ludmilu Lorencovou, aby informovala o jednotlivých 
materiálech pro 19. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje dne 24.3.2011. Ing. 
Ludmila Lorencová o těchto materiálech referovala s tím, že o některých bodech bylo jednáno již 
na minulém zasedání Sociálního výboru. Jednotlivé materiály: 
 

1. Neuplatnění sankce dle smlouvy č. KK 09-16-D 
- o této problematice bylo jednáno na minulém zasedání výboru 
 
 

2. Návrh na schválení dodatku č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov 
pro seniory Vrchlabí a dodatku č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Barevné 
domky Hajnice 
 

3. Návrh na schválení daru – nepotřebného movitého majetku Královéhradeckého kraje, 
Oblastní nemocnici Náchod a. s. 
 

4. Návrh na schválení výsledků hospodaření příspěvkových organizací odboru sociálních 
věcí za rok 2010 a jejich rozdělení do peněžních fondů 
 

5. Krajský program prevence kriminality v roce 2011 
 

6. Strategie protidrogové politiky Královéhradeckého kraje na období 2011-2015 
 
- o tomto materiálu bylo jednáno na minulém zasedání výboru 
 

 
 
Dotazy a diskuse: Bc. Otakar Kalenda 
 
Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 
         Pro  -  8 
         Proti  -  0 
         Zdržel se -  0 
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USNESENÍ 19/104/2011/VS 
 
Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  
 

I. p r o j e d n a l  
materiály připravené pro 19 zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje dne 
24. 3. 2011 
 
1. Neuplatnění sankce dle smlouvy č. KK 09-16-D 
2. Návrh na schválení dodatku č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace 

Domov pro seniory Vrchlabí a dodatku č. 2 zřizovací listiny příspěvkové 
organizace Barevné domky Hajnice 

3. Návrh na schválení daru – nepotřebného movitého majetku 
Královéhradeckého kraje, Oblastní nemocnici Náchod a. s. 

4. Návrh na schválení výsledků hospodaření příspěvkových organizací odboru 
sociálních věcí za rok 2010 a jejich rozdělení do peněžních fondů 

5. Krajský program prevence kriminality v roce 2011 
 

II. ž á d á 
odbor sociálních věcí, aby materiály, které připravuje pro zasedání krajského 
zastupitelstva, členům sociálního výboru rozesílal k prostudování včas, a to 
v přijatelném formátu a odpovídající kvalitě. 

 
 
 
 
 
 
K bodu 6 
Různé 
 
Bc. Otakar Kalenda navrhl, aby zasedání Výboru sociálního dne 17.5.2011 bylo, v návaznosti na 
předpokládané dopolední jednání hodnotící komise pro dotační programy, konáno od 14.00 
hodin. 
 
Hlasování: 
         Pro  -  8 
         Proti  -  0 
         Zdržel se -  0 
 
USNESENÍ 19/105/2011/VS 
Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 

I. s ch v a l u j e 
 
konání zasedání Výboru sociálního dne 17.5.2011 od 14.00 hodin. 

 
 
 
Závěr 
 
Předseda poděkoval členům výboru sociálního za účast na jednání výboru a vzhledem k tomu, že 
byly vyčerpány všechny body programu, v 10.30 hodin jednání ukončil. 
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Příští jednání výboru se koná dne 5.4.2011 na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Zapsal:  Jiří Altmann 

 

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

předseda výboru  

…………………………………………. 
PhDr. Taťána Lankašová, Csc.. 

ověřovatelka zápisu 


