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Z á p i s 
 

z 27. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 13. 3. 2012 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.902 

 
 
Přítomni:  dle prezenční listiny 
 
Omluveni: p. Miroslav Vlasák, Ing. Miroslav Uchytil 
 
Nepřítomni:    
 
Program jednání: 
 
 
 

1. Uvítání, schválení hostů 
2. Výsledky dotačního řízení MPSV 2012 
3. Návrh na vyhlášení dotačního řízení v odvětví sociálních věcí na rok 2012 
4. Ostatní materiály do krajského zastupitelstva 
5. Různé 
6. 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 27. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje  
 

� ověřovatelkou zápisu byla schválena PhDr. Taťána Lankašová, CSc. 
 

� jednomyslně byli schváleni hosté: 
 

 
� Ing. Ivan Guman, odbor sociálních věcí 

 
� Ing. Mgr. Jiří Vitvar, vedoucí odboru sociálních věcí 

 
� Ing. Lucie Javůrková, asistentka náměstka hejtmana Ing. Vladimíra Dernera 

 
 
Hlasování: 

Pro  -          9         
Proti  -   0         

        Zdržel se  -   0 
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K bodu 2 
Výsledky dotačního řízení MPSV 2012 
 
Ing. Ivan Guman informoval o výsledcích dotačního řízení Ministerstva práce a sociálních věcí 
na rok 2012. Poukázal na celkovou výši přidělené částky, přičemž odkázal na podrobnější 
písemné vyjádření odboru, které dostali členové výboru před jednáním k dispozici. 

Dotazy a diskuse: RNDr. Jiří Stejskal, Ing. Ivan Guman 
 
Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 
Pro  -  10     
Proti  -  0         
Zdržel se -     0     
 

USNESENÍ 27/148/2012/VS 
Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 

 
I.  b e r e   n a   v ě d o m í   informace Ing. Ivana Gumana o výsledcích dotačního řízení 

Ministerstva práce a sociálních věcí na rok 2012 
 
 
K bodu 3 
Návrh na vyhlášení dotačního řízení v odvětví sociálních věcí na rok 2012 

Ing. Ivan Guman informoval o návrhu na vyhlášení dotačního programu na podporu sociálních 
služeb v Královéhradeckém kraji v roce 2012 a dále na vyhlášení dotačního programu pro 
podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém 
kraji pro rok 2012 z důvodu nutnosti zajištění poskytování sociálních služeb v Královéhradeckém 
kraji v roce 2012. V podrobnostech odkázal na materiál, který byl členům výboru zaslán. 
 
Dotazy a diskuse: RNDr. Jiří Stejskal, Bc. Miloslav Plass, Bc. Otakar Kalenda, Ing. Ivan 
Guman, PhDr. Taťána Lankašová, CSc. 
 
Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 
Pro  - 10     
Proti  -  0         
Zdržel se -     1     
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USNESENÍ 27/ 149/2012/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 2012 a Dotační program pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo 
 rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji v roce 2012 
 
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 2012 a Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, 
kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji v roce 2012 
 
3. jmenovat hodnotící komisi pro oba dotační programy ve složení: 
 

� Ing. Vladimír Derner – náhradník Ing. Miroslav Uchytil 
� RNDr. Petr Žďánský, CSc – náhradnice PaedDr. Zdeňka Šándorová, Ph.D. 
� Bc. Otakar Kalenda – náhradník p. Miroslav Maček 

 
 
K bodu 4 
Ostatní materiály do krajského zastupitelstva 
 

1) Návrh na schválení výsledků hospodaření příspěvkových organizací odvětví 
sociálních věcí za rok 2011 a jejich rozdělení do peněžních fondů      

 
 

2) Návrh na podání žádosti o dotaci v programu Podpora koordinátorů pro romské 
záležitosti pro rok 2012 na Úřad vlády ČR 

 
3) Návrh na schválení změny financování jmenovitých akcí, v rámci schváleného 

limitu Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje 2012 – odvětví 
sociálních věcí 

 
Ing. Mgr. Jiří Vitvar informoval o jednotlivých bodech, připravených odborem do Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje, a odkázal přitom na materiály, které dostali členové výboru 
k dispozici. 
 
Dotazy a diskuse: Bc. Otakar Kalenda, Ing. Mgr Jiří Vitvar, Bc. Miloslav Plass 
  
Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 
Pro  -  11     
Proti  -  0         
Zdržel se -     0     
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USNESENÍ 27/ 150/2012/VS 
Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 

I. p r o j e d n a l  materiály připravené pro zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého 
kraje dne 22. 3. 2012:  
 
1. Návrh na schválení výsledků hospodaření příspěvkových organizací odvětví 

sociálních věcí za rok 2011 a jejich rozdělení do peněžních fondů  
2. Návrh na podání žádosti o dotaci v programu Podpora koordinátorů pro romské 

záležitosti pro rok 2012 na Úřad vlády ČR 
3. Návrh na schválení změny financování jmenovitých akcí, v rámci schváleného 

limitu Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje 2012 – odvětví 
sociálních věcí 

 
II.   d o p o r u č u j e  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit návrhy pod body 1, 2 

bez připomínek, a dále bod 3 za podmínky respektování usnesení výboru sociálního 
č. 26/145/2012/VS ze dne 14. 2. 2012 (v případě přestavby objektu Domova Dolní 
zámek Teplice nad Metují) 

 
K bodu 5 
Různé 
 
Bc. Otakar Kalenda požádal o změnu hodiny jednání výboru sociálního dne 22. 5. 2012, a to na 
14.00 hod., z důvodu zasedání hodnotící komise v rámci dotačního řízení pro rok 2012 téhož dne 
od 9.00 hod. Dále navrhl příští jednání výboru (17. 4. 2012) uskutečnit ve formě výjezdního 
zasedání v Domově důchodců Borohrádek. 

 
Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 
Pro  -  11     
Proti  -  0         
Zdržel se -     0     
 
 

USNESENÍ 27/151/2012/VS 
Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 

I. s ch v a l u j e  
 

1. konání jednání výboru sociálního dne 22. 5.2012 od 14.00 hodin 
 

2. jednání výboru sociálního dne 17. 4. 2012 ve formě výjezdního zasedání  v Domově 
důchodců Borohrádek 
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Bc. Otakar Kalenda informoval o využívání slevových karet Rodinné pasy návštěvníky v rámci 
vstupného na Bílou Věž v Hradci Králové v průběhu minulých let. 
  
RNDr. Petr Žďánský, CSc sdělil své stanovisko k aspektům zvláštního režimu v Domově Dolní 
zámek Teplice nad Metují v souvislosti s plánovanou přestavbou a rekonstrukcí tohoto zařízení. 
 
K bodu 6 
Závěr  
 
Předseda poděkoval členům výboru sociálního za účast na jednání výboru a vzhledem k tomu, že 
byly vyčerpány všechny body programu, v 10.00 hodin jednání ukončil. 
 
Příští jednání výboru sociálního se bude konat formou výjezdního zasedání dne 17. 4. 2012 
v Domově důchodců Borohrádek, od 9.00 hod. 
 
 
 

 
 
Zapsal:  Jiří Altmann 

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

předseda výboru  

…………………………………………. 
PhDr. Taťána Lankašová, CSc. 

ověřovatelka zápisu 

 


