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Z á p i s 

 

z 28. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 22. 10. 2015 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Omluveni: Mgr. Věra Dejmková, PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D. 

 

Nepřítomni:   
 

Program jednání: 

 

1. Zahájení, schválení programu, schválení hostů 

2. Kontrola usnesení 

3. Dotační programy v sociální oblasti na rok 2015 – návrhy na změny, korekce navýšení, 

rozpuštění rezervy 

4. Návrh na navýšení kap. 28 - příspěvků PO na provoz na rok 2015 

5. Ostatní materiály do krajského zastupitelstva 

6. Návrh rozpočtu KHK na rok 2016 – odvětví sociálních věcí 

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. 

K bodu 1 

Zahájení, schválení programu, schválení hostů 

 jednomyslně byl schválen program 28. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje 

 

 ověřovatelkou zápisu byla schválena PhDr. Taťána Lankašová, CSc. 

 

 jednomyslně byl schválen host: 

 

 Ing. Mgr. Jiří Vitvar – vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 jednání výboru se rovněž zúčastnil:  

 

 PaedDr. Josef Lukášek, člen rady, gestor odvětví sociálního 

 

 

Hlasování: 
Pro  -          11     

Proti  -   0         

         Zdržel se  -   0 
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K bodu 2 

Kontrola usnesení 

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

 

USNESENÍ VS/27/131/2015 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

  

 

I.  s e  s e z n á m i l  s předběžnou Zprávou o naplňování střednědobého plánu sociálních 

služeb v Královéhradeckém kraji 2011 -2016 

II.        d o p o r u č u j e    zpracovat harmonogram tvorby plánu sociálních služeb na léta 2017 – 

2019 a krajské strategie v oblasti sociálních služeb 2017 – 2022, včetně návrhu zadání, a to 

do příštího jednání Výboru sociálního 

 

 

Usnesení bylo splněno částečně. Členům výboru byl dodán návrh zadání, harmonogram dodán 

nebyl, usnesení trvá. 

 

 

K bodu 3 

Dotační programy v sociální oblasti na rok 2015 – návrhy na změny, korekce navýšení, 

rozpuštění rezervy 

Ing. Mgr. Jiří Vitvar informoval o dvou navrhovaných přesunech již schválené dotace v rámci 

dotačního programu 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 obdržel na základě dotačního řízení pro kraje a 

hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2015. Přesuny se týkají 

příspěvkové organizace Domov na Stříbrném vrchu a dále Občanského sdružení rodičů a přátel 

dětí s handicapem ORION. Jedná se o přesuny v rámci sociální služby. Dále se navrhuje korekce 

navýšených dotací v rámci dotačního programu. Poslední materiál upravuje dočerpání rezervy 

tohoto programu. 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  -  11 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

USNESENÍ VS/28/132/2015 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

  
 

I.  d o p o r u č u j e   Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit změny v rámci 

dotačního řízení 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 obdržel na 

základě dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování 
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sociálních služeb v roce 2015, u organizací Domov na Stříbrném vrchu a Občanské 

sdružení rodičů a přátel dětí s handicapem ORION, dle předložených materiálů 

 
 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  -  11 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

USNESENÍ VS/28/133/2015 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

  
 

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

dotací v rámci dotačního řízení 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 

obdržel na základě dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu 

poskytování sociálních služeb v roce 2015, dle předložených materiálů 

 

 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  -  11 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

USNESENÍ VS/28/134/2015 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

  
 

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

rezervy v rámci dotačního řízení 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 

obdržel na základě dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu 

poskytování sociálních služeb v roce 2015, dle předložených materiálů 
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K bodu 4 

Návrh na navýšení kap. 28 - příspěvků PO na provoz na rok 2015 

 

Ing. Mgr. Jiří Vitvar informoval o návrhu na navýšení kap. 28 rozpočtu Královéhradeckého 

kraje na rok 2015, a to příspěvků na provoz příspěvkových organizací odvětví sociálních věcí o 

8,3 mil. Kč, ke kterému může dojít v důsledku vyšších daňových příjmů, než se přepokládalo. 

Důvodem jsou zejména ztrátové rozpočty příspěvkových organizací odvětví sociálních věcí na 

rok 2015, schválené usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/16/753/2015. 

 

Dotazy a diskuse: Bc. Otakar Kalenda, Ing. Vladimír Derner, PhDr. Taťána Lankašová, CSc., 

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

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  -  11 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

 

USNESENÍ VS/28/135/2015 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

  
 

I.  d o p o r u č u j e   Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit navýšení kap. 28 

– příspěvků na provoz PO na rok 2015 o 8,3 mil. Kč a jejich rozdělení, za současného 

zvýšení daňových příjmů o 8,3 mil. Kč, dle předložených materiálů 

 

 

K bodu 5 

Ostatní materiály do krajského zastupitelstva 

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

Královéhradeckého kraje, které se bude konat dne 26. 10. 2015. 

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

Náchod 

 

Od nového roku bude v Domově důchodců Náchod rozšířena činnost o službu Domovy se 

zvláštním režimem, což vyžaduje změnu zřizovací listiny. Zároveň je upravován předmět 

doplňkových činností. 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  -  11 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 
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USNESENÍ VS/28/136/2015 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

  
 

I.  d o p o r u č u j e   Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit Dodatek č. 2 

zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov důchodců Náchod, dle předložených 

materiálů 

 

 

Návrh na přidělení finančních prostředků z FRR Královéhradeckého kraje na řešení havarijního 

stavu v Domově U Biřičky  

 

Ředitelka příspěvkové organizace Domov U Biřičky žádá o přidělení prostředků z FRR 

Královéhradeckého kraje pro rok 2015 ve výši 400 000,-- Kč na nákup varného zařízení 

(konvektomatu) do stravovacího provozu. Ve stravovacím provozu organizace došlo v září 

2015 k havárii konvektomatu, který musel být pro nefunkčnost po více jak 15 letech 

celodenního provozu vyřazen.  

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  -  11 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

 

USNESENÍ VS/28/137/2015 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

  
 

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

finančních prostředků z FRR Královéhradeckého kraje na rok 2015 ve výši 400 tis. 

Kč na řešení havarijního stavu v Domově U Biřičky 

 

 

K bodu 6 

Návrh rozpočtu KHK na rok 2016 – odvětví sociálních věcí 

 

Bc. Otakar Kalenda uvedl problematiku rozpočtu KHK na rok 2016. Komentoval zaslaný 

materiál, který vychází z posledního jednání Výboru finančního (13. 10.). Zároveň podrobně 

informoval o plánovaných investičních akcích, se kterými je v rámci rozpočtu počítáno. 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  -  11 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 
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USNESENÍ VS/28/138/2015 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

  
 

I.  p r o j e d n a l   návrh rozpočtu KHK na rok 2016 – odvětví sociálních věcí, vč. 

Fondu rozvoje a reprodukce 

 

II.       b e  r e   n a   v ě d o m í informaci, že pokud by očekávaná zvýšená dotace nebyla ze 

strany MPSV poskytnuta, případně by byla krácena, pak budou potřebné finanční 

prostředky řešeny v rámci upraveného rozpočtu roku 2016 z vlastních prostředků 

kraje 

 

K bodu 7 

Informace ze sociální oblasti 

 

PaedDr. Josef Lukášek informoval o probíhajícím workshopu na téma sociální podnikání. Dále 

informoval o uvedení nového ředitele Domova důchodců Lampertice do funkce. Zmínil také 

plánované závody v plavání seniorů, které jsou pořádány Krajským výborem Svazu důchodců a 

budou probíhat v Hradci Králové dne 8.11.2015 od 10:00 hod. 

 

Bc. Otakar Kalenda informoval o Svátku seniorů, který byl letos spojen a koordinován s Cenou 

Královéhradeckého kraje za přínos v sociálních službách a probíhal po skončení minulého 

jednání Výboru sociálního. Byla udělována ocenění v celkem šesti kategoriích, RNDr. Petr 

Žďánský, CSc. obdržel zvláštní ocenění kraje za dlouholetou práci ve prospěch sociálních 

služeb. Dále informoval o vydařené oslavě 50 let fungování Ústavu sociální péče pro mentálně 

postiženou mládež Chotělice, která proběhla dne 3. října. 

 

Ing. Anna Maclová informovala o úterním (20. 10.) zahájení povozu nového Centra pro integraci 

osob se zdravotním postižením ve Věkoších. 

 

Ing. Mgr. Jiří Vitvar informoval o tzv. psychiatrické reformě - záměru vzniku „center duševního 

zdraví“. 

K bodu 8 

Různé 

Ing. Anna Maclová informovala o konferenci MPSV, která proběhla v úterý 20. 10. v Hradci 

Králové. Zde ji zaujala připravovaná novela zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, přičemž 

by ráda tuto připomínkovala. Ing. Mgr. Jiří Vitvar informoval, že se jedná o výstupy z projektu, 

které budou podkladem pro legislativní proces. 

 

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 10:30 hodin jednání ukončil. 
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Zapsal:  Jiří Altmann 

……………………………………….. 

                     Bc. Otakar Kalenda 

předseda výboru  

…………………….………………………. 

     PhDr. Taťána Lankašová, CSc. 

                          ověřovatelka zápisu 
 

……………………………………….. 

Bc. Otakar Kalenda 

předseda výboru  

 

  

 

 


