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Z á p i s 
 

z 28. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 17. 4. 2012 od 9 hod. v Domově důchodců Borohrádek, Rudé Armády 1,  

517 24 Borohrádek 
 

 
Přítomni:  dle prezenční listiny 
 
Omluveni: RNDr. Jiří Stejskal, p. Milan Maček 
 
Nepřítomni:    
 
Program jednání: 
 
 

1. Uvítání, schválení hostů 
2. Domov důchodců Borohrádek 
3. Materiály do krajského zastupitelstva 
4. Informace ze sociální oblasti 
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 28. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje  
 

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

� jednomyslně byli schváleni hosté: 
 

 
 

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

� Ing. Šárka Rutschová, odbor sociálních věcí 
 

� Mgr. Jindřich Vašíček, ředitel Domova důchodců Borohrádek 
 
 
Hlasování: 

Pro  -           11       
Proti  -   0         

        Zdržel se  -   0 
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K bodu 2 
Domov důchodců Borohrádek 
 
Ředitel Domova důchodců Borohrádek, Mgr. Jindřich Vašíček, seznámil přítomné s historií a 
současností zařízení a rovněž informoval o rozsahu poskytovaných služeb a kapacitě zařízení.  
Následovala prohlídka zařízení, zaměřená především na starší budovu „zámečku“, jež by se 
měla stát předmětem plánované přestavby. Pan ředitel dále podrobněji rozvedl možné fáze a 
časovou souslednost rekonstrukce objektu. 
 

Dotazy a diskuse: Bc. Miloslav Plass, Ing. Miroslav Uchytil 
 
Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

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

 
USNESENÍ 28/152/2012/VS 
Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 

 
I. b e r e   n a   v ě d o m í   informace Mgr. Jindřicha Vašíčka, ředitele Domova důchodců 

Borohrádek, o historii, současnosti, a budoucích plánech na přestavbu objektu zámečku 
Domova důchodců Borohrádek. 

 
 
K bodu 3 
Materiály do krajského zastupitelstva 
 
 

1) Návrh na přerozdělení příspěvků na provoz příspěvkových organizací odvětví 
sociálních věcí na rok 2012 

 
Ing. Mgr. Jiří Vitvar informoval o návrhu na přerozdělení příspěvků na provoz 
příspěvkových organizací odvětví sociálních věcí na rok 2012. Doplnil, že úpravy příspěvků 
na provoz byly provedeny v rámci již schválené výše příspěvku na provoz zejména s cílem 
vytvořit prostor pro vícenáklady spojené s plánovanou rekonstrukcí Domova Dolní zámek 
v Teplicích nad Metují. 
 

Dotazy a diskuse: PaedDr. Zdeňka Šándorová, Ph.D., Ing. Miroslav Uchytil, PhDr. Taťána 
Lankašová, CSc. 
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Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

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

 

USNESENÍ 28/153/2012/VS 
Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 

I. d o p o r u č u j e   Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit přerozdělení 
příspěvků na provoz příspěvkových organizací odvětví sociálních věcí na rok 2012, po 
doplněném odůvodnění, dle Přílohy 1  

 
 

 

 
2) Návrh na schválení výsledků dotačního programu pro podporu prorodinných 

aktivit v Královéhradeckém kraji v roce 2012    
 

Ing. Mgr. Jiří Vitvar informoval o dotačním programu pro podporu prorodinných aktivit 
v Královéhradeckém kraji v roce 2012. Uvedl, že v souladu s pravidly odbor sociálních věcí 
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje zkontroloval formální náležitosti žádosti a připravil 
podklad pro hodnotící komisi, kterou je Komise pro rodinnou politiku Rady Královéhradeckého 
kraje. V rámci kontroly formálních náležitostí byli někteří žadatelé vyzýváni k doplnění čestného 
prohlášení o bezdlužnosti. Komise Rady Královéhradeckého kraje pro rodinnou politiku na svém 
zasedání dne 13. března o předloženém návrhu hlasovala, ale usnesení nepřijala. (Přítomno bylo 
6 z celkového počtu 10 členů komise, pro hlasovali 4 členové, 1 člen hlasoval proti, 1 člen se 
zdržel.). V podrobnostech Ing. Mgr. Jiří Vitvar poukázal na zápis z jednání Komise, který 
členové výboru dostali k dispozici. Nad rámec tohoto uvedl, že ač nebylo na předmětném jednání 
komise usnesení přijato, přesto byla vůle většiny hlasujících pro přijetí navrhovaných výsledků. 
K tomu Ing. Miroslav Uchytil potvrdil tuto informaci s tím, že důvodem nepřijetí byla jistě i nízká 
účast členů Komise na předmětném zasedání. V rámci diskuse pak Bc. Miloslav Plass vyjádřil 
názor, že by -  v rámci uplatnění principu koncentrace - bylo vhodné, aby Kraj v  příštích 
dotačních programech pro podporu prorodinných aktivit nechal rozhodování o dotacích pro 
jednotlivá mateřská centra na jejich zastřešující organizaci.  
 

 
 
Dotazy a diskuse: Ing. Miroslav Uchytil, Bc. Otakar Kalenda, Bc. Miloslav Plass, PaedDr. 
Zdeňka Šándorová, Ph.D., Mgr. Věra Žižková 
  
Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 
Pro  -  11     
Proti  -  0         
Zdržel se -     0     
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USNESENÍ 28/154/2012/VS 
Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 

I. d o p o r u č u j e   Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit výsledky dotačního 
programu pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji v roce 2012, dle 
návrhu odboru sociálních věcí, předloženého na jednání Komise Rady 
Královéhradeckého kraje pro rodinnou politiku dne 13. 3. 2012 

 

 
K bodu 4 
Informace ze sociální oblasti 

 
1) Problematika zavádění elektronických náramků v Dolním zámku Teplice 

 
Ing. Šárka Rutschová informovala o informaci z kanceláře veřejného ochránce práv, dle které je 
zavádění elektronického systému „náramků“ v zařízení domova se zvláštním režimem 
přijatelnou variantou kontroly, zaručující zároveň vyšší ochranu uživatelům služby. Nutný a 
samozřejmý je předpoklad předchozího souhlasu uživatele služby, případně jeho opatrovníka. 
Zmínila rovněž zavedenou praxi z jiných zařízení. 
 
Dotazy a diskuse: Bc. Miloslav Plass, RNDr. Petr Žďánský, CSc., Bc. Otakar Kalenda 
 
 

2) Informace o průběhu transformace vybraných pobytových sociálních služeb 
 
Ing. Mgr. Jiří Vitvar informoval o aktuální situaci a průběhu transformace vybraných 
pobytových sociálních služeb. V podrobnostech odkázal na aktuální zprávu, kterou dostali 
členové výboru k dispozici. 
 
Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

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

USNESENÍ 28/155/2012/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 ke dni 17. 4. 2012 
 
 
K bodu 5 
Různé 
 
Ing. Miroslav Uchytil informoval o situaci, týkající se mj. obcí s pověřeným obecním úřadem, 
která vyvstala v souvislosti s tzv. sociální reformou, účinnou od 1. ledna 2012. Konkrétně zmínil 
odchod zaměstnanců obcí z agendy nepojistných dávkových systémů na pracoviště pobočky 
Úřadu práce ČR a detašované pracoviště MPSV a dále povinnost obce nově zaměstnávat na 
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pracovní úvazek odborníka na sociální práci. Doplnil, že nikde doposud není přesně 
specifikováno, co vše by pod tuto agendu mělo spadat a jak by tato pozice měla být ohraničena, 
přičemž uzavřel, že do budoucna doufá v metodiku, která by tuto situaci na obcích vyjasnila. 

 
 
K bodu 6 
Závěr  
 
Předseda poděkoval řediteli Domova důchodců Borohrádek za představení zařízení a členům 
výboru sociálního za účast na jednání výboru a vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny 
body programu, v 11.00 hodin jednání ukončil. 
 
Příští jednání výboru se koná dne 22. 5. 2012 na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje, od 
14.00 hod. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Zapsal:  Jiří Altmann 

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

předseda výboru  

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

ověřovatel zápisu 

 


