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Z á p i s 

 

z 13. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 20. 3. 2014 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 

 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: Bc. Věra Dejmková 

Nepřítomni:   
 

Program jednání: 

 

1. Zahájení, schválení programu, schválení hostů 

2. Krajský plán na vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením 

3. Informace o průběhu transformace pobytových sociálních služeb 

4. Dotační řízení Královéhradeckého kraje v odvětví sociálních věcí v roce 2014 

5. Ostatní materiály do krajského zastupitelstva 

6. Prezentace výstupů z projektu Československá výměna zkušeností v oblasti práce a 

sociálních věcí - pokračování 

7. Informace ze sociální oblasti 

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, schválení programu, schválení hostů 

 jednomyslně byl schválen program 13. 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. Jiří Morávek, místopředseda Komise Rady Královéhradeckého kraje pro 

občany se zdravotním postižením  

 

 Ing. Ivana Matoušová, odbor sociálních věcí 

 

 Mgr. Radka Šuplerová, odbor sociálních věcí 
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 jednání výboru se rovněž zúčastnil:  

 

 

 PaedDr. Josef Lukášek, člen rady, gestor odvětví sociálního 

 

Hlasování: 
Pro  -          11     

Proti  -   0         

         Zdržel se  -   0 

 

K bodu 2 

Krajský plán na vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením 

 

Mgr. Jiří Morávek představil Krajský plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se 

zdravotním postižením na léta 2014–2015, který má za cíl usnadnit život osobám se zdravotním 

postižením na území Královéhradeckého kraje. Plán se neorientuje jen na oblast sociální, jeho 

přesahy jsou do oblasti zdravotnictví, dopravy, či školství.  Doplnil, že bude záležet jen na 

Královéhradeckém kraji, zda a jakým konkrétním způsobem a aktivitami bude citovaný plán 

naplňovat. 

 

Dotazy a diskuse: PhDr. Taťána Lankašová, CSc., Mgr. Jiří Morávek, PaedDr. Josef Lukášek,  

Ing. Miloslav Plass, Bc. Otakar Kalenda, Ing. Anna Maclová, Ing. Mgr. Jiří Vitvar, Ing. 

Vladimír Záleský, Bc. Zdeňka Šárová 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  - 11 

Proti  -  0       

Zdržel se -     1 

 

 

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 
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Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  - 12 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

 

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 

 

 

 

K bodu 3 

Informace o průběhu transformace pobytových sociálních služeb 

 

Ing. Mgr. Jiří Vitvar informoval o aktuální situaci stran transformace vybraných pobytových 

sociálních služeb. Uvedl, že vše probíhá dle harmonogramu, v současné době je dokončován 

výběr dodavatelů pro realizaci stavebních prací. Předpokládané zahájení poskytování sociálních 

služeb v nových lokalitách je zároveň koncem projektu – předpokládá se listopad roku 2015. 

 

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

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  - 12 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

 

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 
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K bodu 4 

Dotační řízení Královéhradeckého kraje v odvětví sociálních věcí v roce 2014 

Bc. Kalenda informoval o dvou dotačních programech, zpracovaných a navržených k vyhlášení 

odborem sociálních věcí a dále o separátním materiálu stran dotace pro poskytovatele 

sociálních služeb Apropo Jičín. Ing. Mgr. Jiří Vitvar následně představil oba dotační programy: 

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 

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

prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji pro rok 2014. Doplnil, že termín podání žádostí 

uchazečů je navržen na 30.4.2014, přičemž o rozdělení dotační částky by bylo rozhodnuto na 

červnovém zasedání krajského zastupitelstva. Apropo Jičín, vzhledem k transformaci spojené 

s novým občanským zákoníkem, nestihlo včas podat žádost o dotaci z rozpočtu MPSV pro rok 

2014. Odborem je navrhováno poskytnout vyrovnávací platbu, která by odpovídala podílu MPSV 

a kraje, přičemž dotace ze souhrnné částky MPSV, která by odpovídala podílu Apropo Jičín, byla 

rozdělena mezi ostatní sociální služby. Bc. Kalenda závěrem uvedl, že by bylo vhodné, tak jako 

v minulých letech, stanovit náhradníky pro hodnotící komisi. 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  - 12 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

 

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 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.  
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Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  - 12 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

 

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 

 

 

 

K bodu 5 

Ostatní materiály do krajského zastupitelstva 

 
Ing. Mgr. Jiří Vitvar informoval o zbývajícím materiálu pro jednání krajského zastupitelstva, jehož 

předkladatelem je odbor investic. Materiál se týká návrhu úpravy rozpočtu, v rámci schváleného 

limitu Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje pro odvětví sociální věci v roce 

2014, na základě aktuálně vzniklých potřeb v odvětví sociální věci a po projednání s vedením 

odboru sociálních věcí a gestorem pro sociální věci. Jedná se především o řešení havarijního 

stavu kanalizace v objektu Domovu důchodců Náchod. RNDr. Petr Žďánský, CSc. upozornil na 

chybu v předkládaném materiálu, týkající se nepřesně uvedené částky, resp. chybějící zkratky 

„tis.“ Ve větě: V současné době navrhujeme schválení částky 1.000,0 Kč, z nerozdělené rezervy 

odvětví sociální věci. 
 

Dotazy a diskuse: RNDr. Petr Žďánský, CSc. 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  - 10 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 
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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 

 

 

K bodu 6 

Prezentace výstupů z projektu Československá výměna zkušeností v oblasti práce a 

sociálních věcí – pokračování 

 

Ing. Ivana Matoušová a Mgr. Radka Šuplerová představily formou prezentace výstupy z projektu 

Československá výměna zkušeností v oblasti práce a sociálních věcí s důrazem na oblast 

sociálně-právní ochrany dětí a náhradní rodinnou péči. V rámci vystoupení poukázaly na 

slovenskou praxi, přičemž upozornily na rozdílnou právní úpravu i realizaci oproti České 

republice. 

  

Dotazy a diskuse: Ing. Anna Maclová, p. Liana Cholevová, Bc. Zdeňka Šárová, Ing. Vladimír 

Derner, Ing. Mgr. Jiří Vitvar, RNDr. Petr Žďánský, CSc. 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  - 12 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

 

USNESENÍ VS/13/54/2014 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

I.    b e r e   n a   v ě d o m í    výstupy z projektu Československá výměna zkušeností 

v oblasti práce a sociálních věcí, týkající se problematiky náhradní rodinné péče a 

sociálně-právní ochrany dětí 

 

 

K bodu 7 

Informace ze sociální oblasti 

PaedDr. Josef Lukášek informoval o oznámení Policie ČR, dle kterého se v obci Úpice rapidně 

zvyšuje kriminalita, přičemž zástupci kraje by měli o této situaci dále jednat. 
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K bodu 8 

Různé 

 

Ing. Mgr. Jiří Vitvar informoval o žádosti Společnosti pro pomoc při Huntingtonově chorobě o 

zařazení a zřízení specializovaných pobytových zařízení pro pacienty s touto chorobou do 

střednědobých plánů Královéhradeckého kraje, přičemž rovněž citoval odborem sociálních věcí 

vypracované stanovisko k této žádosti ve smyslu nezřizovat nové specializované zařízení pro 

osoby s Huntingtonovou chorobou, nýbrž jednat se stávajícími poskytovateli v Síti sociálních 

služeb Královéhradeckého kraje o možnostech poskytování sociálních služeb této cílové skupině 

s důrazem na možnosti stávajících příspěvkových organizací Královéhradeckého kraje. 

 

Dotazy a diskuse: RNDr. Petr Žďánský, CSc., Ing. Miloslav Plass  

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  - 11 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

 

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 

 

 

Ing. Mgr. Jiří Vitvar dále informoval o žádosti 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. Informoval o tom, že odbor 

sociálních věcí nedoporučuje této žádosti vyhovět, neboť by se nejednalo o systémové řešení, a to 

i v návaznosti na připravovaná dotační řízení. Prioritou odboru sociálních věcí je investovat do 

služeb samotných a provozu. 

 

Dotazy a diskuse: Ing. Vladimír Derner., Ing. Miloslav Plass, Bc. Otakar Kalenda  

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  - 12 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 
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USNESENÍ VS/13/56/2014 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

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 

 

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 11.25 hodin jednání ukončil. Příští jednání výboru 

proběhne dne 17. 4. 2014 od 9.00 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal:  Jiří Altmann 

 

 

……………………………………….. 

Bc. Otakar Kalenda 

předseda výboru  

…………………………………………. 

RNDr. Petr Žďánský, CSc. 

ověřovatel zápisu 
 

……………………………………….. 

Bc. Otakar Kalenda 

předseda výboru  

 

  


