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Z á p i s 
 

z 31. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 28. 8. 2012 od  9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 

 
 
Přítomni:  dle prezenční listiny 
 
Omluveni: RNDr. Jiří Stejskal 
 
Nepřítomni:   
 
Program jednání: 
 
 

1. Uvítání, schválení hostů 
2. Model víceletého financování sociálních služeb v Královéhradeckém kraji, Metodika 

způsobu zadávání veřejných zakázek na poskytování sociálních služeb 
v Královéhradeckém Kraji v rámci IP financovaných z ESF – OPLZZ 

3. Rozpočet odvětví sociálních věcí pro rok 2013 
4. Ostatní materiály do krajského zastupitelstva 
5. Pokračování diskuse na téma transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny 
6. Aktuální informace o projektu Rodinné pasy 
7. Informace o průběhu transformace vybraných pobytových sociálních služeb 
8. Různé 
9. 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 31. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje  
 

� ověřovatelkou zápisu byla schválena PhDr. Taťána Lankašová, 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 
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� Mgr. Jana Fiedlerová, odbor sociálních věcí 
 
 

� jednání výboru se rovněž zúčastnili:  
 

 
� Ing. Vladimír Derner, 2. náměstek hejtmana 

 
� Mgr. Táňa Šormová, předsedkyně výboru kontrolního 

 
 
Hlasování: 

Pro  -           11       
Proti  -   0         

        Zdržel se  -   0 
 
 
K bodu 2 
Model víceletého financování sociálních služeb v Královéhradeckém kraji, Metodika 
způsobu zadávání veřejných zakázek na poskytování sociálních služeb 
v Královéhradeckém Kraji v rámci IP financovaných z ESF – OPLZZ 
 
Ing. Vladimír Derner informoval o připraveném materiálu, týkajícím se Modelu víceletého 
financování sociálních služeb v Královéhradeckém kraji a Metodiky způsobu zadávání veřejných 
zakázek na poskytování sociálních služeb v Královéhradeckém Kraji v rámci IP financovaných 
z ESF – OPLZZ. Zmínil základní teze a východiska metodiky, přičemž v dalším odkázal na 
vystoupení JUDr. Zusky, který předmětné dokumenty představil na květnovém jednání výboru. 

 
Dotazy a diskuse: RNDr. Petr Žďánský, CSc., Ing. Mgr. Jiří Vitvar, Ing. Vladimír Derner, Bc. 
Otakar Kalenda, Bc. Miloslav Plass, Mgr. Robert Černý, PhDr. Taťána Lankašová, CSc., 
PaedDr. Zdeňka Šándorová, Ph.D. 
 
Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

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

USNESENÍ 31/165/2012/VS 
Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 
I.  b e r e   n a   v ě d o m í   informace o modelu víceletého financování sociálních služeb 

v Královéhradeckém kraji 
 

II.  b e r e   n a   v ě d o m í   Metodiku způsobu zadávání veřejných zakázek na poskytování 
sociálních služeb v Královéhradeckém Kraji v rámci IP financovaných z ESF – OPLZZ 
 

III.  d o p o r u č u j e    Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje materiál, uvedený v bodu I. 
usnesení ke schválení 
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K bodu 3 
Rozpočet odvětví sociálních věcí pro rok 2013 

Ing. Vladimír Derner informoval o rozpočtu, připraveném pro rok 2013. Uvedl, že má-li se 
udržet stávající a potřebný rozsah poskytování sociálních služeb na území Královéhradeckého 
kraje, pak Kraj musí počítat s tím, že při stávajícím způsobu financování bude muset navyšovat 
svůj podíl do financování těchto služeb, a to jak směrem ke svým organizacím, tak směrem k 
ostatním poskytovatelům. Totéž platí pro obce, neboť jinak se bude muset stávající rozsah 
sociálních služeb z důvodu nedofinancování redukovat. 
 
Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 
Pro  -  12     
Proti  -  0         
Zdržel se -     0     

 

USNESENÍ 31/166/2012/VS 
Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 

I.  p r o j e d n a l   návrh rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2013 pro odvětví 
sociálních věcí 

 

 
K bodu 4 
Ostatní materiály do krajského zastupitelstva 
Ing. Mgr. Jiří Vitvar představil materiály, připravené pro aktuální zasedání krajského 
zastupitelstva (6. 9. 2012): 
 

1) Návrh na poskytnutí finančního daru Radě seniorů ČR 

Rada seniorů ČR žádá o finanční podporu činnosti seniorských organizací 
Královéhradeckého kraje sdružených v Krajské radě seniorů ve výši 315.000,- Kč. 
Předsedkyně KRS KHK opírá žádost o MEMORANDUM, uzavřené mezi Asociací krajů 
ČR a Radou seniorů ČR ze dne 11. září 2009. 
 

2) Návrh na prominutí úrok ů z půjčky poskytnuté obci Bezděkov nad Metují 

Odbor sociálních věcí předložil Radě Královéhradeckého kraje návrh na usnesení ve 2 
variantách. Jednalo se o rozhodnutí, zda obci Bezděkov prominout úroky z půjčky nebo 
neprominout. Rada schválila variantu 2., tj. neprominutí úroků ve výši 15 305,90 Kč 
z půjčky poskytnuté obci Bezděkov nad Metují ve výši 655 200,-- Kč. 

 
 

3) Návrh na schválení Dodatku č. 5 zřizovací listiny příspěvkové organizace Barevné 
domky Hajnice 

Návrh předpokládá doplnění zřizovací listiny předmětné organizace o předmět hlavní 
činnosti Sociálně terapeutické dílny v  souladu s § 67 zákona č. 108/2006 Sb.  
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4) Návrh na schválení mimořádné dotace pro Oblastní charitu Červený Kostelec, 

Prointepo a Senior centrum v rámci podpory sociálních služeb definovaných v 
zákoně č. 108/2006 Sb.,v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2012 

Zastupitelstvo kraje dne 14. 6. schválilo řešení dofinancování žádostí Oblastní charity 
Červený Kostelec (Hospic Anežky České, Domov sv. Josefa v Žirči u Dvora Králové n. 
Labem) a dále 2 pozdě podaných žádostí (Senior Centrum, Prointepo) v návaznosti na 3. 
změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje. Všechny výše uvedené sociální služby jsou 
součástí schválené sítě sociálních služeb KHK. Navrhovaná výše pro Oblastní charitu 
Červený Kostelec jsou oba návrhy na dokrytí rozdílu dotací 2011 a 2012 do výše 100% 
dotace roku 2011. Návrh pro Prointepo a Senior centrum je na dokrytí do 90% dotací 
roku 2011(obdobně byly postaveny návrhy na dotace i u organizací, které se přihlásily o 
dotaci v řádném termínu dotačního řízení). Nedofinancování těchto služeb by ohrozilo 
chod služby a péči o uživatele služeb v Královéhradeckém kraji. 
 

5) Schválení navýšení dotací z rezervy kraje v rámci podpory sociálních služeb 
definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb.,v platném znění, v Královéhradeckém kraji v 
roce 2012 

V řádném kole dotačního řízení zastupitelstvo kraje dne 14. 6. 2012 schválilo dotace na 
podporu sociálních služeb v rámci dotačního řízení na podporu sociálních služeb 
definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 
2012, na podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby 
v Královéhradeckém kraji pro rok 2012. Celkový požadavek na dotace byl mnohem vyšší 
a nemohl být pokryt celý vzhledem k celkové částce, která byla vyčleněna pro tento účel 
v rozpočtu Královéhradeckého kraje. Vzhledem k možnosti dofinancování z rezervy byly 
vybrány služby, u kterých by vzhledem k nedostatku financí mohlo dojít k situaci 
omezování služeb. Nedofinancování těchto služeb by ohrozilo chod služby a péči o 
uživatele služeb v Královéhradeckém kraji. 

 

Dotazy a diskuse: RNDr. Petr Žďánský, CSc., Bc. Miloslav Plass, Bc. Otakar Kalenda, PhDr. 
Taťána Lankašová, CSc., Mgr. Robert Černý 
 
Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 
Pro  -  0     
Proti  -  8         
Zdržel se -     3     
 
 

Nepřijatý návrh  
Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 

I.  d o p o r u č u j e  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit materiál Návrh na 
poskytnutí finančního daru Radě seniorů ČR 
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Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

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

USNESENÍ 31/167/2012/VS 
Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 

I.  d o p o r u č u j e  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit následující materiály: 
 
Návrh na prominutí úrok ů z půjčky poskytnuté obci Bezděkov nad Metují 
 
Návrh na schválení Dodatku č. 5 zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Barevné domky Hajnice 
 
Návrh na schválení mimořádné dotace pro Oblastní charitu Červený 
Kostelec, Prointepo a Senior centrum v rámci podpory sociálních služeb 
definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb.,v platném znění, v Královéhradeckém 
kraji v roce 2012 
 
Schválení navýšení dotací z rezervy kraje v rámci podpory sociálních služeb 
definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb.,v platném znění, v Královéhradeckém 
kraji v roce 2012 
 

 
 
Návrh / PhDr. Taťána Lankašová, CSc./ - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 
Pro  -  8     
Proti  -  0         
Zdržel se -     2     

 
 
USNESENÍ 31/168/2012/VS 
Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 

I. n e d o p o r u č u j e  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit materiál Návrh na 
poskytnutí finančního daru Radě seniorů ČR 
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K bodu 5 
Pokračování diskuse na téma transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny 

 
Bc. Tereza Kocurová informovala o reformách, plánovaných v oblasti sociálně-právní ochrany 
dětí v souvislosti s navrhovanou změnou zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, 
ve znění pozdějších předpisů, a přiblížila současné i plánované trendy v oblasti péče o ohrožené 
děti. Zároveň osvětlila nové postavení pěstounů a jejich nové členění na pěstouny stálé a 
pěstouny na přechodnou dobu. 
 
Dotazy a diskuse: Ing. Vladimír Derner, Ing. Miroslav Uchytil, PhDr. Taťána Lankašová, CSc., 
Mgr. Robert Černý, PaedDr. Zdeňka Šándorová, Ph.D., Mgr. Věra Žižková,  
 
Tento bod byl projednán bez přijetí usnesení. 
 
K bodu 6 
Aktuální informace o projektu Rodinné pasy 
 
Ing. Vladimír Derner vyzdvihl důležitost postavení rodiny v rámci výchovy dětí a s tím související 
aktivity kraje v rámci projektu Rodinných pasů. Mgr. Jana Fiedlerová informovala o 
plánovaném monitoringu projektu, který by měl proběhnout začátkem příštího roku. Mgr. Robert 
Černý poté představil časopis Rodinka, a dále upozornil na nadcházející akce pro rodiny 
s dětmi. Zmínil rovněž propagační videoklip, který se soustředí na informování o projektu a 
výhodách, které Rodinné pasy přináší. 
  
Dotazy a diskuse: Ing. Miroslav Uchytil  

 
Tento bod byl projednán bez přijetí usnesení. 
 
K bodu 7 
Informace o průběhu transformace vybraných pobytových sociálních služeb 
 
Mgr. Jana Fiedlerová informovala o aktuálním průběhu transformace vybraných pobytových 
sociálních služeb, přičemž v dalším odkázala na materiál, který byl členům výboru zaslán před 
jeho konáním.  
 
Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

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

 

USNESENÍ 31/169/2012/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 28. 8. 2012 
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K bodu 8 
Různé 
 
Ing. Mgr. Jiří Vitvar informoval o aktuální situaci ohledně Domova důchodců Hradec Králové, 
kdy zmínil materiál, připravený odborem sociálních věcí na jednání Rady Královéhradeckého 
kraje dne 27. 8. 2012.  

Ing. Miroslav Uchytil zmínil povinnost obce nově zaměstnávat na pracovní úvazek odborníka na 
sociální práci. Doplnil, že stále nikde doposud není přesně specifikováno, co vše by pod tuto 
agendu mělo spadat a jak by tato pozice měla být ohraničena, přičemž vyjádřil nespokojenost se 
současným stavem. 

Bc. Otakar Kalenda navrhl uskutečnit příští jednání výboru formou výjezdního zasedání 
v příspěvkové organizaci Královéhradeckého kraje – Domovu důchodců Hradec Králové. 
 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

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

 
 
USNESENÍ 31/170/2012/VS 
Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 

I. s c h v a l u j e  uskutečnění příštího jednání výboru dne 18. 9. 2012 formou výjezdního 
zasedání v Domově důchodců Hradec Králové 

 
 
K bodu 9 
Závěr  
 
Předseda poděkoval členům výboru sociálního za účast na jednání výboru a vzhledem k tomu, že 
byly vyčerpány všechny body programu, v 11:30 hodin jednání ukončil. 
 
Příští jednání výboru sociálního se bude konat formou výjezdního zasedání dne 18. 9. 2012 
v Domově důchodců Hradec Králové, od 9.00 hod. 
 
 
 

 
 
 
 
Zapsal:  Jiří Altmann 

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

předseda výboru  

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

ověřovatelka zápisu 

 


