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Z á p i s 
 

z 30. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 20. 6. 2012 od 9 hod. v budově KÚ, místnost P1-443 

 
 
Přítomni:  dle prezenční listiny 
 
Omluveni: PaedDr. Zdeňka Šándorová, Ph.D. 
 
Nepřítomni:   Bc. Miloslav Plass, RNDr. Jiří Stejskal, Ing. Miroslav Uchytil 
 
Program jednání: 
 
 

1. Uvítání, schválení hostů 
2. Informace o průběhu transformace vybraných pobytových sociálních služeb 
3. Pokračování diskuse o statutu tzv. „Krajské řídící skupiny“ 
4. Informace o zapojení KHK do IP "Systémová podpora procesů transformace systému 

péče o ohrožené děti a rodiny" 
5. Aktuální informace o projektu Rodinné pasy 
6. Problematika dodatků smluv příspěvkových organizací odvětví sociálních věcí s VZP 
7. Různé 
8. Závěr 

 
Jednání v 9.00 hodin zahájil a řídil předseda Výboru sociálního Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje Bc. Otakar Kalenda.  
 
K bodu 1 
Zahájení, uvítání, volba ověřovatele zápisu. 

 
� jednomyslně byl schválen program 30. 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 

 
� Bc. Tereza Kocurová, odbor sociálních věcí 

 
� Mgr. Jana Fiedlerová, odbor sociálních věcí 
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� jednání výboru se rovněž zúčastnil:  
 

 
� Ing. Vladimír Derner, 2. náměstek hejtmana 

 

 
Hlasování: 

Pro  -           8    
Proti  -   0         

        Zdržel se  -   0 
 
V úvodu jednání PhDr. Taťána Lankašová, CSc. upozornila na skutečnost, že ani k jednomu ze 
šesti bodů, nastíněných v programu, neobdrželi členové výboru předem písemné materiály. 
Požádala, aby tato informace byla výslovně uvedena v zápisu. 
 
K bodu 2 
Informace o průběhu transformace vybraných pobytových sociálních služeb 

Mgr. Jana Fiedlerová předala přítomným informaci o aktuálním stavu předložených 
projektových žádostí (7. výzva, 3.1a) IOP) a informovala o současném průběhu transformace 
zařízení  zařazených do transformace včetně nutnosti aktualizovat transformační plány a požádat 
o prodloužení termínu pro předkládání projektových žádostí. Doplnila informace o činnosti 
Národního centra podpory transformace sociálních služeb, které dokončuje zpracování 
krajských analýz pobytových sociálních služeb. 
 
Dotazy a diskuse: Bc. Otakar Kalenda, Ing. Vladimír Derner 
 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

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

 

USNESENÍ 30/162/2012/VS 
Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 

I.  b e r e  n a  v ě d o m í  informace Mgr. Jany Fiedlerové o průběhu transformace 
vybraných pobytových sociálních služeb ke dni 20. 6. 2012 
 

 
 
K bodu 3 
Pokračování diskuse o statutu tzv. „Krajské řídící skupiny“ 

Bc. Otakar Kalenda připomněl informace přednesené na minulém výboru JUDr. Zuskou. Ing. 
Mgr. Jiří Vitvar rovněž odkázal na přednášku JUDr. Zusky. Uvedl, že stěžejní otázkou dané 
problematiky je vymezení postavení, statutu a složení tzv. „Krajské řídící skupiny“. Zmínil 
varianty jejího možného složení. Ing. Vladimír Derner poté zmínil zkušenosti a poznatky 
z loňského dotačního řízení, které nyní poskytují cennou inspiraci pro správné nastavení složení 
a způsobu práce tzv. „Krajské řídící skupiny“. 
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Dotazy a diskuse: p. Milan Maček, RNDr. Petr Žďánský, CSc., PhDr. Taťána Lankašová, CSc., 
Bc. Otakar Kalenda, Ing. Vladimír Derner, Mgr. Robert Černý 
 
Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

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

 
USNESENÍ 30/163/2012/VS 
Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I.  p o v a ž u j e   za vhodný model tzv. “Krajské řídící skupiny“ komisi Rady kraje se 

zastoupením gestora odvětví sociálních věcí, sociálního výboru Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje, Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, při zachování 
osvědčené praxe pojednávání s obcemi a poskytovateli sociálních služeb v sedmi 
oblastních projednáváních 

 
 
K bodu 4 
Informace o zapojení KHK do IP "Systémová podpora procesů transformace systému péče 
o ohrožené děti a rodiny"  
 
Bc. Tereza Kocurová informovala o Individuálním projektu Systémová podpora procesů 
transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zmínila Národní strategii ochrany práv 
dětí, kterou vláda přijala v lednu letošního roku a dále Akční plán pro roky 2012-2015, který na 
tuto navazuje v rámci jejího praktického provádění. Rovněž zmínila novelizaci zákona č. 
359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. V návaznosti na výše zmíněné byl ministerstvem 
připraven citovaný individuální projekt. Pět krajů, vč. našeho, se do projektu přihlásilo jako tzv. 
kraje pilotní. Každý kraj má určitý počet aktivit, které jsou pro něj stěžejní. Zjednodušeně řečeno 
se v rámci Královéhradeckého kraje jedná v rámci aktivit o práci s dítětem a rodinou v nejširším 
slova smyslu a dále o profesionalizaci pěstounské péče. V souvislosti s IP bude na krajském 
úřadě působit tzv. krajský koordinátor, placený ministerstvem. 
 
Dotazy a diskuse: Ing. Vladimír Derner, PhDr. Taťána Lankašová, CSc., RNDr. Petr Žďánský, 
Bc. Tereza Kocurová, Mg, Robert Černý, Bc. Otakar Kalenda, Ing. Mgr. Jiří Vitvar  
 
Výbor se k této problematice vrátí na svém příštím jednání. 

 

K bodu 5 
Aktuální informace o projektu Rodinné pasy 

Mgr. Robert Černý informoval o aktuálním stavu projektu Rodinných pasů. Zmínil nárůst 
poskytovatelů slev a rovněž rodin, zúčastněných na projektu. Doplnil v poslední době 
proběhnuvší a dále do budoucna chystané akce, zaměřené na rodiny s dětmi (Rampušák, Velký 
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den rodiny, Otevřený lanový park, Příměstský in-line camp, CIAF, Dožínky, Jičín – město 
pohádky…). 
 
Dotazy a diskuse: RNDr. Petr Žďánský, CSc., PhDr. Taťána Lankašová, CSc., Ing, Vladimír 
Derner, Mgr. Robert Černý, p. Milan Maček  
 
Výbor se k této problematice vrátí na svém příštím jednání. 
 
K bodu 6 
Problematika dodatků smluv příspěvkových organizací odvětví sociálních věcí s VZP 

Ing. Mgr. Jiří Vitvar informoval o aktuální situaci v pobytových sociálních službách u vybraných 
příspěvkových organizací odvětví sociálních věcí Královéhradeckého kraje, které poskytují 
zároveň úkony zdravotní péče. Zmínil VZP, jakožto určitou zastřešující pojišťovnu, a její 
současnou politiku úspor, která se negativně projevuje u některých příspěvkových organizací. 
Doplnil, že v současné době dvě krajské organizace odvětví sociálních věcí zvažují podání žaloby 
proti VZP, neboť tato není schopna poskytnout jim v dodatcích ke smlouvám adekvátní podmínky 
a není ochotna o těchto ani vyjednávat, čímž vznikají na straně organizací ztráty (proplácení 
nižších částek, případně neproplácení vůbec). Zmínil rovněž novinku v (ne)proplácení 
zdravotních úkonů podávání léků per os. 
 
Dotazy a diskuse: RNDr. Petr Žďánský CSc., Bc. Otakar Kalenda, Ing. Vladimír Derner, PhDr. 
Taťána Lankašová, CSc., p. Věra Dejmková, Mgr. Robert Černý 
 
Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
Hlasování: 

Pro  -  9     
Proti  -  0         
Zdržel se -     0     
 

USNESENÍ 30/163/2012/VS 
Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 

I.  b e r e  n a  v ě d o m í   informace Ing. Mgr. Jiřího Vitvara o problematice úhrad úkonů 
zdravotní péče v ústavních zařízeních sociální péče od VZP 

 
 
K bodu 7 
Různé 
Rozpočet odvětví sociálních věcí pro rok 2013 
Ing. Vladimír Derner informoval o přípravě rozpočtu pro rok 2013.  
 
Dotazy a diskuse: p. Milan Maček, Bc. Otakar Kalenda, RNDr. Petr Žďánský CSc. 
 
 
Informace o inspekci poskytování sociálních služeb v Domově důchodců hradec Králové 

Ing. Mgr. Jiří Vitvar informoval o situaci v Domově důchodců Hradec Králové. S ohledem na 
stížnosti a podněty, týkající se kvality poskytovaných služeb v této příspěvkové organizaci, 
řešených odborem sociálních věcí v průběhu konce roku 2011, požádal odbor sociálních věcí 
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje o provedení inspekce poskytování sociálních služeb 
příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce ČR. Cílem tohoto kroku bylo zajistit objektivní 
posouzení kvality poskytované sociální služby domov se zvláštním režimem, ke kterému se 
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vztahovala převážná většina stížností. Ve dnech 5. a 6. 3. 2012 byla provedena inspekce 
poskytování sociálních služeb místním šetřením v části DD HK, kde je poskytována služba 
domov se zvláštním režimem. Členkou inspekčního týmu byla i referentka odboru sociálních věcí. 
Kontrola se zaměřila na oblasti týkající se ochrany práv uživatelů služby, individuální plánování 
průběhu služby, možnosti a vyřizování stížností, personální a organizační zajištění služby, řešení 
nouzových a havarijních situací včetně použití opatření omezujících pohyb osob a ověřování 
spokojenosti uživatelů služby. Inspekcí byly ve většině kontrolovaných oblastí zjištěny nedostatky 
a stanovena opatření k jejich odstranění. V souvislosti s výše uvedeným bylo řediteli domova 
uloženo zpracovat plán opatření k odstranění nedostatků zjištěných inspekcí. Ing. Mgr. Vitvar 
doplnil, že odbor sociálních věcí bude průběžně kontrolovat realizaci přijatých opatření a 
případně metodicky napomáhat při řešení dílčích problémů, tak aby inspekcí zjištěné nedostatky 
byly odstraněny. 
 
 
Cena sociálních služeb 2012 
Mgr. Robert Černý informoval o nadcházejícím ročníku soutěže Cena sociálních služeb, kdy – 
s ohledem na loňské zkušenosti – byly upraveny jak soutěžní kategorie, tak systém hlasování 
(nově potvrzení přes e-mail). Podrobné informace jsou na stránkách 
http://www.cenasocialnichsluzeb.cz/. Zároveň požádal výbor o informaci, kdo ze členů (2) by 
mohl zasednout v hodnotící komisi a účastnit se slavnostního vyhlášení výsledků. 
 
Výbor se shodl na návrhu: Bc. Otakar Kalenda, p. Miroslav Vlasák (členové hodnotící komise), 
p. Věra Dejmková (náhradnice) 
 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
Hlasování: 

Pro  -  9     
Proti  -  0         
Zdržel se -     0  

 

K bodu 8 
Závěr  

 
Předseda poděkoval členům výboru sociálního za účast na jednání výboru a vzhledem k tomu, že 
byly vyčerpány všechny body programu, v 11:15 hodin jednání ukončil. 
 
Příští jednání výboru sociálního se bude konat dne 28. 8. 2012 na Krajském úřadu 
Královéhradeckého kraje, od 9.00 hod. 
 
 

 
 
Zapsal:  Jiří Altmann 

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

předseda výboru  

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

ověřovatel zápisu 

 


