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Z á p i s 
 

z 32. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 18. 9. 2012 od  9 hod. v Domově důchodců Hradec Králové, K Biřičce 1240, 

Hradec Králové 

 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Omluveni: PhDr. Taťána Lankašová, CSc., Bc. Věra Dejmková 

 

Nepřítomni:   p. Milan Maček, RNDr. Jiří Stejskal 

 

Program jednání: 

 

 

1. Uvítání, schválení hostů 

2. Domov důchodců Hradec Králové 

3. Síť podporovaných sociálních služeb KHK kraje pro období 2013 a 2014 

4. Ostatní materiály do krajského zastupitelstva 

5. Informace ze sociální oblasti 

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 32. 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 

 

 Mgr. Robert Černý, odbor sociálních věcí 

 

 Markéta Sodomková, DiS., odbor sociálních věcí 

 

 Mgr. Martin Dürrer, ředitel Domova důchodců Hradec Králové 

 

 jednání výboru se rovněž zúčastnil:  

 

 

 Ing. Vladimír Derner, 2. náměstek hejtmana 
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Hlasování: 
Pro  -           7       

Proti  -   0         

        Zdržel se  -   0 

 

 

K bodu 2 

Domov důchodců Hradec Králové 

 

Ředitel Domova důchodců Hradec Králové, Mgr. Martin Dürrer, seznámil přítomné s historií a 

současností zařízení a rovněž informoval o jeho kapacitě a rozsahu poskytovaných služeb. 

Ing. Vladimír Derner informoval o krajským úřadem evidovaných stížnostech, které byly 

v průběhu roku odborem sociálních věcí projednávány. K tomu Ing. Mgr. Jiří Vitvar doplnil 

informace o materiálu, projednávaným stran realizace opatření k odstranění nedostatků 

zjištěných inspekcí poskytování sociálních služeb v DD HK Radou Královéhradeckého kraje. 

 

Prohlídka zařízení následovala v závěru jednání výboru. 

 

Dotazy a diskuse: RNDr. Petr Žďánský, CSc., Ing. Miroslav Uchytil, PaedDr. Zdeňka 

Šándorová, Ph.D., Ing. Vladimír Derner 

  

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  -  9     

Proti  -  0         

Zdržel se -     0     

 

USNESENÍ 32/171/2012/VS  

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

I. b e r e   n a   v ě d o m í   informace o přijatých nápravných opatřeních, provedených 

v souvislosti s inspekcí poskytování sociálních služeb v Domově důchodců Hradec 

Králové 

 

II. ž á d á   odbor sociálních věcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, aby na další 

realizaci těchto opatření nadále metodicky dohlížel 

 

 

K bodu 3 

Síť podporovaných sociálních služeb KHK kraje pro období 2013 a 2014 

 

Mgr. Robert Černý informoval o síti podporovaných sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 

pro období let 2013 a 2014. Uvedl, že tato síť byla schválena již loni, přičemž v 

nyní představovaném materiálu v ní došlo jen k aktualizaci. Doplnil, že některé v kraji 

poskytované služby již v síti nadále nefigurují, přičemž se všemi poskytovateli sociálních služeb 

na území kraje byla aktualizovaná síť diskutována a konzultována. 
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Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  -  8     

Proti  -  0         

Zdržel se -     0     

 

USNESENÍ 32/172/2012/VS 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

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

sociálních služeb Královéhradeckého kraje pro období 2013 a 2014, a to formou 

aktualizace Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb, dle 

předložených materiálů 

 

 

K bodu 4 

Ostatní materiály do krajského zastupitelstva 

 

Mgr. Robert Černý a Ing. Mgr. Jiří Vitvar představili materiály, připravené pro aktuální 

zasedání krajského zastupitelstva (4. 10. 2012): 

 

1) Koncepce prevence kriminality Královéhradeckého kraje pro období 2012 až 2016  
Koncepce prevence kriminality byla vytvořena na základě vyhodnocení cílů a prioritních 

oblastí Koncepce prevence kriminality Královéhradeckého kraje na léta 2009 až 2011. 

Zajišťuje podmínky pro realizaci krajské úrovně preventivních aktivit a je v souladu se 

Strategií prevence kriminality České Republiky na léta 2008 – 2011. Koncepce vychází z 

výsledků místní bezpečnostní analýzy, z aktuálních potřeb kraje a vytyčuje priority, které 

zajistí jejich splnění. Zároveň stanovuje odpovědnost za přípravu preventivních opatření 

a časový plán jejich realizace. Staví na koordinované a systémové spolupráci institucí a 

subjektů na všech úrovních státní správy a občanského života. 

 

2) Návrh na přerozdělení příspěvků na provoz příspěvkovým organizacím odvětví 

sociálních věcí na rok 2012 
Odbor sociálních věcí předkládá návrh na přerozdělení příspěvků na provoz na rok 2012 

mezi příspěvkovými organizacemi dle aktuálních potřeb organizací.  

 

3) Schválení  úpravy pravidla dotačního řízení na podporu sociálních služeb 

definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., v platném znění,  v Královéhradeckém kraji 

v roce 2012 pro Občanské sdružení Orion – služba Centra denních služeb 
Centrum denních služeb občanského sdružení Orion zahájilo svoji činnost až 1.9.2012 a 

proto nemohlo být dotováno z jiných zdrojů než rozpočtu města Rychnov nad Kněžnou a 

z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Tato sociální služba je zcela v souladu s Plánem 

rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 2011-2016 a také v souladu s 

Komunitním plánem města Rychnov nad Kněžnou a je zároveň reakcí na měnící se 

potřeby osob s handicapem. Proto pro zajištění činnosti této služby není možné dodržet 

obecně stanovený podíl 30% dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje k celkovým 

nákladům, který bývá standardně obsažen u všech dotačních smluv tohoto programu. 
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4) Návrh na podání žádosti o dotaci v programu Podpora koordinátorů pro romské 

záležitosti pro rok 2013 na Úřad vlády ČR 
Královéhradecký kraj zřizuje funkci metodika sociální prevence, který v rozsahu své 

působnosti také vykonává práci koordinátora pro romské záležitosti. Od roku 2008 je na 

Úřadu vlády ČR vyhlašován dotační titul s možností žádat o dotaci na náklady spojené 

s prací koordinátora pro romské záležitosti. Do roku 2007 poskytovalo finanční 

prostředky na tuto činnost Ministerstvo financí České republiky, od roku 2008 převzal 

financování koordinátorů pro romské záležitosti Úřad vlády ČR, prostřednictvím 

dotačního titulu pro kraje. Z dotace je možné hradit mzdové prostředky, provozní výdaje, 

výdaje spojené s rozšiřováním a prohlubováním kvalifikace koordinátora, poplatky za 

účast na konferencích a seminářích, nákup odborné literatury, výdaje spojené s řešením 

úkolů v působnosti koordinátora.  

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  -  9     

Proti  -  0         

Zdržel se -     0     

 

USNESENÍ 32/173/2012/VS 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  

 

I. b e r e   n a   v ě d o m í  informace Mgr. Roberta Černého o Koncepci prevence 

kriminality Královéhradeckého kraje pro období 2012 až 2016 

 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  -  9     

Proti  -  0         

Zdržel se -     0     

 

USNESENÍ 32/174/2012/VS 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  

 

I. p r o j e d n a l  materiály, připravené pro aktuální zasedání krajského zastupitelstva: 

- Návrh na přerozdělení příspěvků na provoz příspěvkovým organizacím odvětví 

sociálních věcí na rok 2012 

- Schválení  úpravy pravidla dotačního řízení na podporu sociálních služeb 

definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., v platném znění, v Královéhradeckém kraji 

v roce 2012 pro Občanské sdružení Orion – služba Centra denních služeb 

- Návrh na podání žádosti o dotaci v programu Podpora koordinátorů pro romské 

záležitosti pro rok 2013 na Úřad vlády ČR 

 

II. d o p o r u č u j e Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje materiály, uvedené v bodu I. 

usnesení, ke schválení 
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K bodu 5 

Informace ze sociální oblasti 

 

Ing. Vladimír Derner informoval o proběhnuvším druhém ročníku Ceny sociálních služeb, 

přičemž zdůraznil, že úctu a poděkování si zaslouží nejen ocenění „výherci“, ale rovněž i všichni 

ostatní, kteří se podílejí na poskytování sociálních služeb na území kraje. Bc. Otakar Kalenda 

poté informoval o oceněných organizacích a jednotlivcích v jednotlivých kategoriích.  

 

Bc. Otakar Kalena informoval o proběhnuvších oslavách v souvislosti s šedesátým výročím 

poskytování sociálních služeb v Domově Dolní zámek v Teplicích nad Metují. 

 

 

K bodu 6 

Různé 

 

Bc. Otakar Kalenda poděkoval všem členům výboru za vzornou účast na jeho jednáních (všech 

32 jednání výboru bylo usnášeníschopných) a za spolupráci v celém volebním období. 

 

K bodu 7 

Závěr 

 

Předseda poděkoval řediteli Domova důchodců Hradec Králové 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal:  Jiří Altmann 

……………………………………….. 

Bc. Otakar Kalenda 

předseda výboru  

…………………………………………. 

RNDr. Petr Žďánský, CSc. 

ověřovatel zápisu 

 


