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Z á p i s 
 

z 18. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 15. 2. 2011 od 9 hod. v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, 

místnost N1.906 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Nepřítomen: RNDr. Jiří Stejskal 

 

Program jednání: 

 

1. Uvítání, schválení hostů 

2. Zápis o kontrole plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ZK/8/443/2009 

a dodrţování právních předpisů Krajským úřadem Královéhradeckého kraje na úseku 

samostatné působnosti – návrh řešení ze strany odboru sociálních věcí 

3. Informace o průběhu transformace vybraných pobytových sociálních sluţeb 

4. Strategie protidrogové politiky Královéhradeckého kraje na období 2011-2015 

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, a představil nového člena Výboru sociálního 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pana Miroslava Vlasáka. 

 

 

K bodu 1 

Zahájení, uvítání, schválení hostů, volba ověřovatele zápisu 

 

 jednomyslně byl schválen program 18. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje  

 

 jednomyslně byl schválen ověřovatelem zápisu RNDr. Petr Ţďánský, CSc. 

 

 jednomyslně byli schváleni hosté:  

 

– Ing. Ludmila Lorencová, vedoucí odboru sociálních věcí 

– Mgr. Jana Fiedlerová, referent (odbor sociálních věcí) 

– Mgr. Lucie Janoušková, referent (odbor sociálních věcí) 

– Mgr. Jiří Altmann, právník (odbor sociálních věcí) 

 

 jednání výboru se také zúčastnila: 

– Mgr. Táňa Šormová, předsedkyně kontrolního výboru Zastupitelstva KHK 

 

 Bc. Otakar Kalenda uvedl, ţe oproti zaslanému zápisu členům dne 25. 1. 2011 došlo 

k formálním úpravám (aktuální znění zápisu je zveřejněno na následujícím odkazu online: 

http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/volene-organy/vybory-

komise/zapisy/vybor-socialni-26269/) 

 

 

http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/volene-organy/vybory-komise/zapisy/vybor-socialni-26269/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/volene-organy/vybory-komise/zapisy/vybor-socialni-26269/
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Hlasování: 
Pro  -       10 

Proti  -          0   

Zdrţel se -          0 

 

 

K bodu 2 

Zápis o kontrole plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ZK/8/443/2009 a 

dodrţování právních předpisů Krajským úřadem Královéhradeckého kraje na úseku samostatné 

působnosti – návrh řešení ze strany odboru sociálních věcí 

Výstup: Mgr. Táňa Šormová uvedla základní informace o kontrole a výstupech, které dále 

doplnila Ing. Ludmila Lorencová. Podstatou byl rozpor se Zásadami dotačního 

programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální sluţby 

definované v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, v platném znění, 

v Královéhradeckém kraji pro rok 2009. /usnesení ZK/7/389/2009/ a Smlouvou o 

poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2009. V rámci diskuse byl vysloven návrh na 

doporučení Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje neuplatňovat smluvní sankce.  

Dotazy a diskuse: RNDr. Ţďánský Petr, CSc., Bc. Otakar Kalenda, Mgr. Věra Ţiţková, Bc. 

Miloslav Plass, PhDr. Taťána Lankašová, CSc., PaedDr. Zdeňka Šándorová, Ph.D.    

 

 

Návrh - hlasovat o předloţeném návrhu usnesení: 

1. Doporučit Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje neuplatnit sankci za porušení smlouvy 

Hlasování: 
Pro  -       10 

Proti  -          0   

Zdrţel se -          1 

 

USNESENÍ 18/97/2011/VS 
Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  

 

I. d o p o r u č u j e  
        Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje neuplatnit sankci za porušení smlouvy   

 

II.  u k l á d á  

  Bc. Otakaru Kalendovi, předsedovi výboru 

   Informovat Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje o přijatém usnesení 

         Termín: 24. 3. 2011 

 

2. Vzít na vědomí informaci vedoucí odboru sociálních věcí, ţe v pravidlech pro dotační řízení 

v odvětví sociálních věcí bude provedena úprava spočívající v takových sankcích za porušení, 

které budou odpovídat závaţnosti porušení těchto pravidel a smluvních podmínek 

Hlasování: 
Pro  -       10 

Proti  -          0   

Zdrţel se -          1 

 

 

USNESENÍ 18/98/2011/VS 
Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  
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I. b e r e  n a  v ě d o m í   
         informaci vedoucí odboru sociálních věcí, ţe v pravidlech pro dotační řízení v odvětví 

sociálních věcí bude provedena úprava spočívající v takových sankcích za porušení, které 

budou odpovídat závaţnosti porušení těchto pravidel a smluvních podmínek 

  

 

 

K bodu 3 

Informace o průběhu transformace vybraných pobytových sociálních sluţeb 

Výstup:  Ing. Ludmila Lorencová uvedla základní informace o průběhu transformace pobytových 

sociálních sluţeb. Tyto doplnila Mgr. Jana Fiedlerová prostřednictvím Powerpointové 

prezentace a slovního doplnění. Byl sestaven transformační tým; ve dnech 28. 2. a 1. 3. 

2011 se bude konat v Hradci Králové konference k transformaci pod záštitou pana 

hejtmana Bc. Lubomíra France (bliţší informace online na následujícím odkazu 

http://www.trass.cz/). 

 V rámci diskuse a dotazů byla zmíněna tato témata: koncepce z roku 2006 (DSS 

Skřivany); otázka, jak klienti sami vnímají přechod od komplexní péče k podpoře 

soběstačnosti; proběhnuvší analýza finančních prostředků zařízení zapojených do 

transformace; vyhodnocování potřeb klientů, vytipovaných pro transformaci. 

Předseda výboru upozornil na nutnost informovat krajské zastupitelstvo o transformaci. 

Vedoucí odboru sociálních věcí přednesla návrh na realizaci semináře k tomuto tématu 

pro zastupitele Královéhradeckého kraje. 

 

 

Dotazy a diskuse: RNDr. Ţďánský Petr, CSc., Bc. Otakar Kalenda, Mgr. Věra Ţiţková, Bc. 

Miloslav Plass, PhDr. Taťána Lankašová, CSc., PaedDr. Zdeňka Šándorová, Ph.D., 

Ing. Miroslav Uchytil, Ing. Ludmila Lorencová, p. Věra Dejmková    

 

Návrh - hlasovat o předloţeném návrhu usnesení: 

Hlasování: 
Pro  -       12 

Proti  -          0   

Zdrţel se -          0 

 

USNESENÍ 18/99/2011/VS 
Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  

 

I.  b e r e  n a  v ě d o m í 

 informaci o průběhu transformace vybraných pobytových sociálních sluţeb 

 

 

K bodu 4 

Strategie protidrogové politiky Královéhradeckého kraje na období 2011-2015 

 

Výstup: Mgr. Lucie Janoušková představila Strategii protidrogové politiky Královéhradeckého 

kraje na období 2011-2015. Diskuse se týkala zejména dotování protidrogových sluţeb 

ve věznicích.  

 

Dotazy a diskuse: RNDr. Ţďánský Petr, CSc., Bc. Miloslav Plass    

Návrh - hlasovat o předloţeném návrhu usnesení: 

http://www.trass.cz/
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Hlasování: 
Pro  -       12 

Proti  -          0   

Zdrţel se -          0 

 

USNESENÍ 18/99/2011/VS 
Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  

 

I. p r o j e d n a l   

         Strategie protidrogové politiky Královéhradeckého kraje na období 2011-2015 

II.  d o p o r u č u j e  
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit Strategii protidrogové politiky 

Královéhradeckého kraje na období 2011-2015 

 

III.  u k l á d á  

  Bc. Otakaru Kalendovi, předsedovi výboru 

   Informovat Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje o přijatém usnesení 

         Termín: 24. 3. 2011 

 

 

K bodu 5 

Různé 

Bc. Otakar Kalenda navrhl pro jedno z příštích jednání Výboru sociálního téma analýzy kapitoly 

28. 

Ing. Miroslav Uchytil přednesl vybrané body z jednání starostů v Novém Bydţově dne 14. 2. 

2011 – pro informaci.  

 

 

Závěr 

 

Předseda poděkoval členům výboru sociálního za účast na jednání výboru a vzhledem k tomu, ţe 

byly vyčerpány všechny body programu, v 11:15 hodin jednání ukončil. 

  

Příští jednání výboru bude v 8. 3. 2011 na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje. 

 

 

 

Zapsala:  Soňa Chloupková 

Přílohy: 

 Prezentace k průběhu transformace vybraných pobytových sociálních sluţeb 

 Prezentace ke Strategii protidrogové politiky Královéhradeckého kraje na období 2011-

2015 

 „My, níţe podepsaní starostové statutárních měst“ – materiál z jednání starostů v Novém 

Bydţově 

……………………………………….. 

Bc. Otakar Kalenda 

předseda výboru  

…………………………………………. 

RNDr. Petr Ţďánský, CSc. 

ověřovatel zápisu 


