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Z á p i s 

 

z 14. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 17. 4. 2014 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 

 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: Ing. Miloslav Plass, p. Liana Cholevová 

Nepřítomni:   
 

Program jednání: 

 

1. Zahájení, schválení programu, schválení hostů 

2. Kontrola usnesení 

3. Materiály do krajského zastupitelstva 

4. Informace ze sociální oblasti 

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. 

K bodu 1 

Zahájení, schválení programu, schválení hostů 

 jednomyslně byl schválen program 14. 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 

 

 

 jednání výboru se rovněž zúčastnil:  

 

 

 PaedDr. Josef Lukášek, člen rady, gestor odvětví sociálního 

 

Hlasování: 
Pro  -          9     

Proti  -   0         

         Zdržel se  -   0 
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K bodu 2 

Kontrola usnesení 

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

 

USNESENÍ VS/13/48/2014  
Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  
I. d o p o r u č u j e Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit Krajský plán vytváření rovných 

příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na léta 2014–2015 

USNESENÍ VS/13/49/2014  
Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  
I. d o p o r u č u j e Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje uložit ostatním výborům krajského 

zastupitelstva projednat Krajský plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním 

postižením na léta 2014–2015, včetně realizačních kroků pro jednotlivá léta, ve spolupráci s Komisí 

Rady Královéhradeckého kraje pro občany se zdravotním postižením 

 

Tento bod byl projednáván Radou Královéhradeckého kraje, která přijala dne 7.4.2014 následující 

usnesení:  

 USNESENÍ RK/8/424/2014  
Rada Královéhradeckého kraje  
 
I.  b e r e n a v ě d o m í  
 aktualizaci Krajského plánu vytváření příležitostí pro občany se 

zdravotním postižením Královéhradeckého kraje na období 2014 
- 2015, dle důvodové zprávy a Přílohy č. 1  

 
II.  u k l á d á  
 PaedDr. Josefu Lukáškovi, členovi Rady Královéhradeckého 

kraje, 
 

 1. dopracovat materiál dle přípomínek dotčených subjektů 

  termín: 09.05.2014  
  

 

 2. předložit Radě Královéhradeckého kraje dopracovaný 

materiál ke schválení 

  termín: 19.05.2014 
  

  

 

 

Na základě tohoto usnesení materiál nebyl zařazen na původně plánované dubnové zasedání 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. Materiál bude zastupitelstvem projednán dne 23.6.2014. 

 

USNESENÍ VS/13/50/2014  
Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  

I. b e r e n a v ě d o m í informace o průběhu transformace vybraných pobytových sociálních služeb 

ke dni 20.3.2014 
 

Realizace probíhá. 

 

USNESENÍ VS/13/51/2014  
Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  

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

 

1. vyhlásit Dotační program na podporu sociálních služeb definovaných v zák. č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách, v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2014 a Dotační program pro 
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podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby a pro podporu 

prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji pro rok 2014  

 

2. schválit Zásady dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zák. č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2014 a 

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální 

služby a pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji pro rok 2014  

 

3. jmenovat hodnotící komisi pro oba dotační programy ve složení:  

 


PaedDr. Josef Lukášek – náhradník Ing. Vladimír Derner 

RNDr. Petr Žďánský, CSc. – náhradnice PhDr. Taťána Lankašová, CSc. 

Bc. Otakar Kalenda – náhradník PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D.  

 

USNESENÍ VS/13/52/2014  
Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  

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

 

1. schválit dotaci na podporu sociální služby Osobní asistence Apropo ve výši 900.000 Kč  

 

2. schválit dotaci na podporu sociální služby Denní stacionář Apropo ve výši 2 610 000 Kč  

 

3. schválit dotaci na podporu sociální služby Sociální rehabilitace Apropo ve výši 800 000 Kč  

 

z finančních prostředků určených na dotace pro sociální služby kapitoly 28 rozpočtu 

Královéhradeckého kraje na rok 2014 

 

Zastupitelstvo na svém zasedání dne 31.3.2014 schválilo všechny tři materiály, a to bez připomínek. 

 

 

USNESENÍ VS/13/53/2014  
Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  

I. d o p o r u č u j e Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit změnu rozpočtu Fondu rozvoje 

a reprodukce Královéhradeckého kraje – odvětví sociální věci, v rámci schváleného limitu pro rok 

2014, po opravě údaje v předloženém materiálu  

 

Bod byl schválen, nepřesnost v důvodové zprávě byla opravena dne 20.3.2014. 

 

 

USNESENÍ VS/13/55/2014  
Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  

I. b e r e n a v ě d o m í žádost Společnosti pro pomoc při Huntingtonově chorobě o zařazení a 

zřízení specializovaných pobytových zařízení pro pacienty s Huntingtonovou chorobou do 

střednědobých plánů Královéhradeckého kraje  

 

II. b e r e n a v ě d o m í stanovisko odboru sociálních věcí k této žádosti s tím, že s ním výbor 

sociální souhlasí  

 

 

Bylo diskutováno se dvěma řediteli příspěvkových organizací, kteří se seznámí s charakterem 

onemocnění, další jednání probíhají. 

 

USNESENÍ VS/13/56/2014  
Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  
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I. b e r e n a v ě d o m í žádost občanského sdružení Sportem proti bariérám o poskytnutí 

jednorázového finančního příspěvku ve výši 100.000 Kč na nákup osobního automobilu pro 

provozování sociální služby – osobní asistence  

 

II. d o p o r u č u j e žádosti, v souladu se stanoviskem odboru sociálních věcí, nevyhovět  

 

Organizaci bude v souladu s přijatým usnesením předsedou výboru odpovězeno 

 

K bodu 3 

Materiály do krajského zastupitelstva 

 

Ing. Mgr. Jiří Vitvar informoval o jednotlivých materiálech, připravených k projednání 

v krajském zastupitelstvu. 

 

1) Návrh na schválení Dodatku č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov 

důchodců Hradec Králové 

 

Příspěvková organizace odvětví sociálních věcí Domov důchodců Hradec Králové žádá o 

schválení změny názvu. Požadovaný název zní Domov U Biřičky. Navrhovaný název vychází 

z místně zažitého označení lokality a vyšel jako vítězný z ankety, kterou zařízení provedlo mezi 

klienty domova, pracovníky domova a mezi hosty, kteří do zařízení přicházejí. V rámci 

projednávání tohoto bodu bylo rovněž hovořeno o koncepci ředitelky domova ve směru jeho 

dalšího rozvoje a přiblížení veřejnosti a občanům, jakož i směřování k užší spolupráci s městem 

Hradec Králové. 
 

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

Derner, PaedDr. Josef Lukášek, PhDr. Taťána Lankašová, CSc. 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  - 11 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

 

USNESENÍ VS/14/57/2014 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

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

listiny příspěvkové organizace Královéhradeckého kraje odvětví sociálních věcí ve 

smyslu změny názvu organizace na „Domov U Biřičky“ 
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2) Návrh na přerozdělení příspěvků na provoz příspěvkových organizací odvětví 

sociálních věcí na rok 2014 a aktualizaci odvodů z investičních fondů příspěvkových 

organizací odvětví sociálních věcí na rok 2014  
 

Odbor sociálních věcí předkládá návrh na přerozdělení příspěvků na provoz příspěvkových 

organizací odvětví sociálních věcí na rok 2014 dle aktuálních potřeb organizací. Úpravy 

příspěvků na provoz byly provedeny v rámci schválené výše příspěvku na provoz na rok 2014 ve 

vazbě na výši dotací z MPSV a v souvislosti s transformací sociálních služeb i z důvodu zajištění 

standardů kvality poskytování sociálních služeb. Zároveň dochází k aktualizaci odvodů z 

investičních fondů příspěvkových organizací odvětví sociálních věcí na rok 2014 dle aktuální 

výše odpisů dlouhodobého majetku, a to v rámci schválené výše odvodů z investičních fondů na 

rok 2014. 

 
Dotazy a diskuse: Bc. Otakar Kalenda, Ing. Mgr. Jiří Vitvar, PaedDr. Josef Lukášek   

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  - 11 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

 
USNESENÍ VS/14/58/2014 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

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

příspěvků na provoz příspěvkových organizací odvětví sociálních věcí na rok 2014 a 

aktualizaci odvodů z investičních fondů příspěvkových organizací odvětví sociálních 

věcí na rok 2014, dle předložených materiálů 

 

 

3) Návrh na schválení přípravy individuálního projektu Služby sociální prevence 

v Královéhradeckém kraji III 

 

Materiál je předkládán Centrem investic, rozvoje a inovací. Ministerstvo práce a sociálních věcí 

ČR k datu 19.2.2014 zrevidovalo výzvu číslo 5 k předkládání individuálních projektů v rámci 

Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pro kraje do oblasti podpory 3.1 Podpora 

sociální integrace a sociálních služeb. Královéhradecký kraj (odbor sociálních věcí) ve 

spolupráci s Centrem investic, rozvoje a inovací (dříve Centrum EP) již realizoval tyto projekty: 

 

1. Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji (2008-2012) 

2. Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji II (2012-2015) 

 

Orgánům kraje je nyní předkládán návrh na schválení přípravy individuálního projektu Služby 

sociální prevence v Královéhradeckém kraji III, jejichž přípravu do podoby žádosti o poskytnutí 

dotace z OP LZZ zabezpečí Centrum investic, rozvoje a inovací. 

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

Kalenda   
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Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  - 11 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

 

 
USNESENÍ VS/14/59/2014 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

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

individuálního projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji III a jeho 

předložení formou žádosti o poskytnutí dotace do výzvy č. 5 Operačního programu 

Lidské zdroje a zaměstnanost, dle předložených materiálů a doplnění vedoucího 

odboru sociálních věcí 

 

 

K bodu 4 

Informace ze sociální oblasti 

PaedDr. Josef Lukášek informoval o proběhnuvších velikonočních výstavách v řadě 

příspěvkových organizací. Informoval rovněž o aktuálním stavu rekonstrukce Domova Dolní 

Zámek Teplice nad Metují. 

 

Ing. Mgr. Jiří Vitvar informoval o materiálu, projednaném radou dne 14.4.2014, týkajícího se 

schválení změny specifických ukazatelů na rok 2014 příspěvkových organizací odvětví sociálních 

věcí.  

 

Ing. Vladimír Derner informoval o schůzce pracovní skupiny pro plánování a tvorbu pravidel 

sítě sociálních služeb, která se uskuteční dne 24.4.2014. 

 

Bc. Otakar Kalenda informoval, že zaznamenal reportáž o slavnostním otevření služby chráněné 

bydlení Domova Dědina v bytě v Jaroměři s tím, že členové výboru nebyli na tuto akci pozváni, 

proto apeloval na gestora odvětví sociálního a odbor sociálních věcí, aby podobné pozvánky 

byly do budoucna zasílány rovněž členům výboru. 

 

 

K bodu 5 

Různé 

Ing. Anna Maclová informovala o Festivalu sociálních služeb „Poznejme se navzájem“, který se 

koná dne 30.5.2014. Vznesla rovněž dotaz, zda v Královéhradeckém kraji probíhají aktivity stran 

Senior pasů. K tomuto PaedDr. Josef Lukášek i Ing. Mgr. Jiří Vitvar uvedli, že se nebrání 

jakémukoli kontaktu s Radou seniorů, se kterou již v minulosti určitá jednání proběhla. Rovněž je 

kraj schopen v případě zájmu alokovat určitou část prostředků kapitoly, určené pro podporu 

rodinné politiky. 
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K bodu 6 

Závěr 

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

že byly vyčerpány všechny body programu, v 10.15 hodin jednání ukončil. Příští jednání výboru 

proběhne dne 29. 5. 2014 od 14.00 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal:  Jiří Altmann 

 

 

……………………………………….. 

Bc. Otakar Kalenda 

předseda výboru  

…………………………………………. 

PhDr. Taťána Lankašová, CSc. 

ověřovatelka zápisu 

……………………………………….. 

Bc. Otakar Kalenda 

předseda výboru  

 

  


