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Z á p i s 

z 32. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 17. 3. 2016 od 9 hod. v příspěvkové organizaci Královéhradeckého kraje 

Domov pro seniory Vrchlabí, Žižkova 590, 543 01 Vrchlabí 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Omluveni: Ing. Anna Maclová, Ing. Miloslav Plass, PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D., RNDr. 

Petr Žďánský, CSc. 

Nepřítomni:   
 

Program jednání: 

 

1. Zahájení, schválení programu, schválení hostů 

2. Kontrola usnesení 

3. Domov pro seniory Vrchlabí – prohlídka zařízení 

4. Zpráva o proběhlých kontrolách za rok 2015 

5. Návrh na vyhlášení dotačního programu pro podporu nehospodářských činností, které 

navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit v 

KHK pro rok 2016 

6. Ostatní materiály do krajského zastupitelstva 

7. Informace ze sociální oblasti 

8. Různé 

9. Závěr 

 

Jednání v 09.00 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 poděkoval ředitelce Domova pro seniory 

Vrchlabí, Ing. Soně Maškové, za pozvání a poskytnutí zázemí pro konání výjezdního zasedání 

výboru. 

K bodu 1 

Zahájení, schválení programu, schválení hostů 

 jednomyslně byl schválen program 32. 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 

 

 Ing. Soňa Mašková – ředitelka Domova pro seniory Vrchlabí 

 

 Ing. Šárka Rutschová – odbor sociálních věcí 

 

 Jednání výboru se rovněž zúčastnil: 

 

 PaedDr. Josef Lukášek, člen rady, gestor odvětví sociálního 
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Hlasování: 
Pro  -          9     

Proti  -   0         

         Zdržel se  -   0 

 

 

K bodu 2 

Kontrola usnesení 

Bc. Otakar Kalenda rekapituloval usnesení z posledního jednání výboru sociálního. 

USNESENÍ VS/31/154/2015 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

  

I.  b e r e   n a   v ě d o m í 
 

1. Zprávu o naplňování Realizačního plánu Koncepce rodinné politiky 

Královéhradeckého kraje 2012 – 2016 pro rok 2015 

 

 

USNESENÍ VS/31/155/2015 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

  

 

I.  s c h v a l u j e   konání příštího jednání Výboru sociálního dne 17.3. od 9.00 hod. formou 

výjezdního zasedání v Domovu pro seniory Vrchlabí  

 

Splněno. 

 

USNESENÍ VS/31/156/2015 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

  

 

I.  ž á d á  odbor sociálních věcí do příštího jednání výboru o informaci o proběhlých kontrolách 

v příspěvkových organizacích kraje a ostatních zařízeních sociálních služeb v roce 2015 a 

jejich výsledcích 

 

Splněno. Je předmětem bodu č. 4 programu.  

 

 

K bodu 3 

Domov pro seniory Vrchlabí – prohlídka zařízení 

 

Ředitelka Domova pro seniory Vrchlabí, Ing. Soňa Mašková, představila organizaci a 

odpověděla na dotazy členů výboru. 

Domov pro seniory Vrchlabí poskytuje pobytové sociální služby (domov pro seniory, domov se 

zvláštním režimem, odlehčovací služby) s celoroční kapacitou 68 lůžek. Jeho areál je tvořen 

dvěma hlavními budovami, které jsou propojeny spojovacím koridorem. Jedna z nich (budova 

č.p. 506) prošla generální rekonstrukcí, ukončenou v roce 2011. Rekonstrukce (střechy, 

podkroví, výtahu) sousedního objektu „vilky“ za více než 8 mil. Kč. byla dokončena v nedávné 

době. 

Následně proběhla prohlídka organizace. 
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Dotazy a diskuse: Ing. Vladimír Derner, Ing. Soňa Mašková, Bc. Otakar Kalenda, Ing. Vladimír 

Záleský 
 

 

K bodu 4 

Zpráva o proběhlých kontrolách za rok 2015 

 

Ing. Mgr. Jiří Vitvar představil předložené materiály a specifikoval, z jakých částí a druhů 

kontrol sestává. Konkretizoval jednotlivé, ve zprávách popsané, nedostatky, přičemž v této 

souvislosti zmínil i problémy organizace Oblastní spolek Český červený kříž Hradec Králové.  

 

Dotazy a diskuse: Ing. Vladimír Derner, Bc. Otakar Kalenda, Ing. Mgr. Jiří Vitvar 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  -  9 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

USNESENÍ VS/32/157/2016 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

  

 

I.  b e r e  n a  v ě d o m í   Zprávu o proběhlých kontrolách za rok 2015 

 

 

K bodu 5 

Návrh na vyhlášení dotačního programu pro podporu nehospodářských činností, které 

navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit v 

KHK pro rok 2016 

Ing. Mgr. Jiří Vitvar informoval o vyhlašovaném dotačním programu na podporu 

nehospodářských činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro 

podporu prorodinných aktivit KHK pro rok 2016. Bc. Otakar Kalenda doplnil, z jakých částí se 

předkládaný materiál skládá.  

 

Dotazy a diskuse: Bc. Otakar Kalenda 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  -  9 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 
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USNESENÍ VS/32/158/2016 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

  

 

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

 

1) schválit vyhlášení Dotačního programu pro podporu činností, které navazují, 

kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit v 

Královéhradeckém kraji pro rok 2016 

 

2) schválit Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, 

kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit v 

Královéhradeckém kraji pro rok 2016 

 

3) jmenovat hodnotící komisi pro vyhlášený dotační program ve složení: 

 

a) PaedDr. Mgr. Josef Lukášek - náhradník Ing. Vladimír Derner 

b) RNDr. Petr Žďánský, CSc. - náhradnice PhDr. Taťána Lankašová, CSc. 

c) Bc. Otakar Kalenda - náhradník PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D. 

  

 

 

K bodu 6 

Ostatní materiály do krajského zastupitelstva 

Ing. Mgr. Jiří Vitvar informoval o ostatních materiálech, připravených pro jednání 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konané dne 21. 3. 2016. 

 

Schválení navýšení dotace pro Denní stacionář APROPO v rámci dotačního programu na 

podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve 

znění pozdějších předpisů, v Královéhradeckém kraji v roce 2016, který je financován z 

prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Královéhradecký kraj obdržel na základě 

dotačního řízení pro kraje a Hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 

2016 

 

Dne 1. 2. 2016 schválilo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje výsledky dotačního řízení na 

podporu sociálních služeb ze státního rozpočtu pro rok 2016. Návrhy dotací byly zpracovány dle 

metodiky kraje a vycházely z propočtených výší vyrovnávací platby. V průběhu roku sociální 

odbor monitoruje průběžný stav ve financování sociálních služeb a ve druhé polovině roku pak 

vyhodnotí tento stav a podává návrh na dofinancování z nerozdělené rezervy dotace od MPSV a 

z rozpočtu Královéhradeckého kraje. U denního stacionáře APROPO je ale patrné, že náklady na 

provoz budou vzhledem ke stěhování do nových prostor vyšší a je tedy potřeba řešit navýšení 

dofinancování již v této době.  
 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  -  9 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 
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USNESENÍ VS/32/159/2016 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

  
 

I. d o p o r u č u j e   Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit navýšení dotace pro 

Denní stacionář APROPO v rámci dotačního programu na podporu sociálních služeb 

definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších 

předpisů, v Královéhradeckém kraji v roce 2016, který je financován z prostředků dotace 

ze státního rozpočtu, kterou Královéhradecký kraj obdržel na základě dotačního řízení 

pro kraje a Hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2016, 

dle předloženého materiálu 

 

Dílčí změny dotačních smluv v důsledku aktualizace metodiky MPSV pro rok 2016 

 

Zastupitelstvo kraje dne 14. 9. 2015 schválilo Zásady dotačního programu na podporu sociálních 

služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 

předpisů, který bude financován z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou 

Královéhradecký kraj obdrží na základě dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu na 

podporu poskytování sociálních služeb v roce 2016. Tyto zásady vycházely i z metodiky MPSV 

k dotačnímu řízení v roce 2016. Součástí metodiky byly i přílohy smluv na poskytnutí dotace a 

příspěvku na provoz. Dne 25. 2. 2016 zveřejnilo MPSV aktualizaci metodiky, která vyvolala 

potřebu provést dílčí úpravy smluv – změna se týká především nové možnosti užití 

elektronických podpisů. 
 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  -  9 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

USNESENÍ VS/32/160/2016 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

  

 

II. d o p o r u č u j e   Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit dílčí změny v textu 

smluv o poskytnutí dotace a příspěvku na provoz na podporu sociálních služeb 

definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 

předpisů, který je financován z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou 

Královéhradecký kraj obdrží na základě dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu 

na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2016, dle předloženého materiálu 

 

 

K bodu 7 

Informace ze sociální oblasti 

 

Ing. Šárka Rutschová informovala o potřebě dočasného snížení kapacity v Domově U Biřičky 

z důvodu rekonstrukce budovy Y. 

 

PaedDr. Josef Lukášek informoval o odvolání ředitele příspěvkové organizace Barevné domky 

Hajnice, včetně důvodů, které k tomuto kroku Radu Královéhradeckého kraje vedly. 
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K bodu 8 

Různé 

 

Bc. Otakar Kalenda pozitivně zhodnotil proběhlé výjezdní zasedání a navrhl ve zbytku funkčního 

období uspořádat ještě jedno výjezdní zasedání výboru sociálního. 

 

 

 

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 12:00 hodin jednání ukončil. 

 

 

Zapsal:  Jiří Altmann 

……………………………………….. 

                     Bc. Otakar Kalenda 

předseda výboru  

…………………….………………………. 

                 PhDr. Taťána Lankašová, CSc 

                        ověřovatelka zápisu 
 

……………………………………….. 

Bc. Otakar Kalenda 

předseda výboru  

 

  

 


