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Z á p i s 

 

z 37. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 22. 9. 2016 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Omluveni: Ing. Miloslav Plass, RND. Petr Žďánský, CSc., PhDr. Taťána Lankašová, CSc. 

 

Nepřítomni:   
 

Program jednání 

 

1. Zahájení, schválení programu, schválení hostů 

2. Kontrola usnesení 

3. Aktualizace Plánu rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 2011 – 2017 v 

souvislosti s investičními projekty IROPu 

4. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací odvětví sociálních věcí 

5. Ostatní materiály do KZ 

6. Informace ze sociální oblasti 

7. Různé 

8. 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 37. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje 

 

 ověřovatelkou zápisu byla schválena Mgr. Zdeňka Šárová 

 

 jednomyslně byli schváleni hosté: 

 

 Ing. Mgr. Jiří Vitvar – vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 Mgr. Petr Kamenický – oddělení regionálního rozvoje 

 

 jednání výboru se rovněž zúčastnil:  

                                       

 PaedDr. Josef Lukášek, člen rady, gestor odvětví sociálního 

 

Hlasování: 
Pro  -          9     

Proti  -   0         

         Zdržel se  -   0 

 

 

K bodu 2 

Kontrola usnesení 

Bc. Otakar Kalenda rekapituloval usnesení z posledního jednání výboru sociálního. 
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USNESENÍ VS/36/172/2016 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

  

I.  d o p o r u č u j e   Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit finální návrh Dotační 

strategie Královéhradeckého kraje 2017 - 2020 

 

Zastupitelstvem schváleno. 

USNESENÍ VS/36/173/2016 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

I.   p r o j e d n a l    návrh rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2017 – odvětví sociálních 

věcí 

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

Ministerstva práce a sociálních věcí poskytnuta nebo byla nějak krácena, pak budou 

potřebné finanční prostředky řešeny v rámci upraveného rozpočtu na rok 2017 z vlastních 

prostředků kraje 

Rozpočet byl Zastupitelstvem schválen v podobě prezentované na jednání výboru. 

USNESENÍ VS/36/174/2016 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

  

I.  d o p o r u č u j e   Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit aktualizaci Plánu rozvoje 

sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 2011-2017, se zohledněním naplnění 

transformačního záměru Ústavu sociální péče pro tělesně postižené v Hořicích v Podkrkonoší 

 

USNESENÍ VS/36/175/2016 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

  

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

podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého kraje, dle předložených materiálů 

USNESENÍ VS/36/176/2016 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

I.   d o p o r u č u j e    Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit návrh Koncepce péče o 

duševní zdraví Královéhradeckého kraje pro léta 2016-2020, dle předloženého materiálu 

USNESENÍ VS/36/177/2016 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

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

dotačních řízení 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 obdržel na základě dotačního 

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

2016 a dotačního řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 

Sb.,v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2016 (bez řádku č. 273 – 

Pracoviště pečovatelské péče) 

 

USNESENÍ VS/36/178/2016 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
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I.  d o p o r u č u j e   Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit výsledky 

dotačních řízení 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 obdržel na základě dotačního 

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

2016 a dotačního řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 

Sb.,v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2016 u řádku č. 273 (Pracoviště 

pečovatelské péče) 

USNESENÍ VS/36/179/2016 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

I.   d o p o r u č u j e   Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit Dodatek č. 4 zřizovací 

listiny příspěvkové organizace Ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež 

Chotělice, dle předloženého materiálu 

USNESENÍ VS/36/180/2016 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

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

1) vyhlášení dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně 

č. 108/2006 Sb. v KHK v roce 2017, 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 

2017 

2) 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 2017 

Návrhy byly Zastupitelstvem schváleny. 

 

 

K bodu 3 

Aktualizace Plánu rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 2011 – 2017 v 

souvislosti s investičními projekty IROPu 

 

Ing. Mgr. Jiří Vitvar informoval o aktualizaci Plánu rozvoje sociálních služeb 

v Královéhradeckém kraji 2011 – 2017 v souvislosti s výzvami Integrovaného regionálního 

operačního programu. Povinnou přílohou projektů podávaných poskytovateli sociálních služeb 

je předložení pověření výkonem služby obecného hospodářského zájmu, případně doložení 

úmyslu zadavatele pověřit poskytovatele sociálních služeb výkonem služby obecného 

hospodářského zájmu. Poskytovatelé sociálních služeb, kteří plánují realizovat investiční 

projekty, které rozšiřují kapacity sociálních služeb nebo mají za cíl vytvořit infrastrukturu pro 

nové sociální služby, požádali Královéhradecký kraj o pověření výkonem služby obecného 

hospodářského zájmu na tyto nové kapacity tak, aby splnili požadavek povinné přílohy žádosti o 

investiční dotaci. Předloženy byly 4 žádosti o rozšíření infrastruktury sociálních služeb, které se 
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dotýkají kapacity 6 sociálních služeb. Předložené žádosti byly hodnoceny na základě 

rozpracované studie proveditelnosti a dalších informací, které KHK požaduje jako podklady pro 

aktualizaci Sítě. 

Předložené žádosti a jejich hodnocení: 

Život bez bariér – Denní stacionář - doporučeno 

Život bez bariér  - Odborné sociální poradenství - doporučeno 

Oblastní charita Červený Kostelec  - Chráněné bydlení - nedoporučeno 

Oblastní charita Červený Kostelec – denní stacionář - doporučeno 

Oblastní charita Červený Kostelec – pečovatelská služba - doporučeno 

Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené Trutnov – denní stacionář - doporučeno 

 

 

Bc. Otakar Kalenda upozornil rovněž na změnovou tabulku, kde jsou vyznačena jednotlivá 

navýšení.  

 

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

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  -  9 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

USNESENÍ VS/37/181/2016 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
  

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

rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 2011-2017 v souvislosti 

s investičními projekty IROPu, vč. Přílohy č. 4.1 Síť veřejně podporovaných 

sociálních služeb Královéhradeckého kraje, která souvisí s investičními projekty 

IROPu, dle předložených materiálů 

 

K bodu 4 

Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací odvětví sociálních věcí 

 

Návrh na schválení Dodatku č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Ústav sociální péče 

pro tělesně postižené v Hořicích v Podkrkonoší.  

 

Ing. Mgr. Jiří Vitvar informoval o návrhu na schválení Dodatku č. 3 zřizovací listiny příspěvkové 

organizace Ústav sociální péče pro tělesně postižené v Hořicích v Podkrkonoší. Předmětem 

tohoto dodatku je změna názvu organizace na Domov bez bariér. Hlavním důvodem změny je 

především neodpovídající název zařízení vůči současné platné legislativě v sociální oblasti a 

dále umístění (Hořice v Podkrkonoší již oficiálně neexistují – název obce je pouze Hořice). Navíc 

je název pro běžné užívání příliš dlouhý. Navrhovaný název umožní zachování dobré orientace 

pro současné služby i nové žadatele. 

 

Dotazy a diskuse: Bc. Otakar Kalenda, Ing. Anna Maclová, Ing. Mgr. Jiří Vitvar 
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Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  -  8 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

USNESENÍ VS/37/182/2016 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

I.   d o p o r u č u j e   Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit Dodatek č. 3 

zřizovací listiny příspěvkové organizace Ústav sociální péče pro tělesně postižené 

v Hořicích v Podkrkonoší, dle předloženého materiálu 

 

 

Návrh na schválení Dodatku č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Ústav sociální péče 

pro mládež DOMEČKY 

 

Ing. Mgr. Jiří Vitvar informoval o návrhu na schválení Dodatku č. 4 zřizovací listiny příspěvkové 

organizace Ústav sociální péče pro mládež DOMEČKY. Změna je navrhována v souvislosti 

s rozšířením druhu poskytovaných služeb - organizace žádá o projednání úpravy a doplnění 

stávající zřizovací listiny (předmět hlavní činnosti) o služby poskytované Ústavem sociální péče 

pro mládež DOMEČKY dle § 44 zákona č.108/2006 Sb. – odlehčovací služby. 

 

 

Dotazy a diskuse: 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  -  8 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

USNESENÍ VS/37/183/2016 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

I.   d o p o r u č u j e   Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit Dodatek č. 4 

zřizovací listiny příspěvkové organizace Ústav sociální péče pro mládež DOMEČKY, 

dle předloženého materiálu 

 

 

K bodu 5 

Ostatní materiály do KZ 

 

Poskytnutí dotací na individuální účel 
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Mgr. Petr Kamenický informoval o materiálu, který bude dne 3.10. projednáván Zastupitelstvem 

Královéhradeckého kraje v návaznosti na 3. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 

2016. Jedná se o individuální dotace (dotace na individuální účel) v celkové částce cca 37 

milionů Kč, kdy několik žadatelů/příjemců je i z oblasti sociálních služeb. Nejzásadnější z těchto 

je bezesporu dotace ve výši 5 milionů Kč na výstavbu domova pro seniory v Rychnově nad 

Kněžnou (Nízkokapacitní zařízení pro poskytování sociálních služeb) žadatele Sociální služby 

města Rychnov nad Kněžnou o.p.s. Dalších 5 milionů se pro tento účel předpokládá 

dofinancovat v následujícím období. 

 

Dotazy a diskuse: Bc. Otakar Kalenda, PaedDr. Josef Lukášek 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  -  9 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

USNESENÍ VS/37/184/2016 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

I.   d o p o r u č u j e Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit dotaci ve výši 5 

milionů Kč pro Sociální služby města Rychnov nad Kněžnou, o.p.s na realizaci 

projektu Nízkokapacitní zařízení pro poskytování sociálních služeb 

 

 

Návrh na podání žádosti o dotaci v programu Podpora koordinátorů pro romské záležitosti pro 

rok 2017 na Úřad vlády ČR 

 

Ing. Mgr. Jiří Vitvar informoval o žádosti o dotaci v programu Podpora koordinátorů pro 

romské záležitosti pro rok 2017 na Úřad vlády ČR. Z dotace je možné hradit mzdové prostředky, 

provozní výdaje, výdaje spojené s rozšiřováním a prohlubováním kvalifikace koordinátora, 

poplatky za účast na konferencích a seminářích, nákup odborné literatury a další výdaje spojené 

s řešením úkolů v působnosti koordinátora.  

 

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

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  -  8 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

USNESENÍ VS/37/185/2016 
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Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

I.   d o p o r u č u j e Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje vzít na vědomí informaci o 

podání žádosti o dotaci v programu Podpora koordinátorů pro romské záležitosti pro 

rok 2017 na Úřad vlády ČR 

 

 

Návrh na poskytnutí neinvestičního účelově vázaného příspěvku na realizaci aktivity evaluace v 

projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV 

 

Ing. Mgr. Jiří Vitvar informoval o materiálu, kterým je Zastupitelstvu kraje předkládáno ke 

schválení poskytnutí neinvestičního účelově vázaného příspěvku Centru investic, rozvoje a 

inovací na realizaci klíčové aktivity evaluace projektu Služby sociální prevence v 

Královéhradeckém kraji IV ve výši 365 400 Kč na realizaci aktivity. 

Dotazy a diskuse: Ing. Anna Maclová, Bc. Otakar Kalenda, 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  -  8 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

USNESENÍ VS/37/186/2016 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

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

neinvestičního účelově vázaného příspěvku na realizaci aktivity evaluace v projektu 

Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV, dle předloženého materiálu 

 

 

K bodu 6 

Informace ze sociální oblasti 

 

Bc. Otakar Kalenda informoval o plánovaném vyhlášení vítězů Ceny Královéhradeckého kraje 

za přínos v sociálních službách, které proběhne po jednání výboru - dne 22.9.2016 od 13.00 hod. 

Kraj dále plánuje Den seniorů s Královéhradeckým krajem, který se uskuteční na Masarykově 

náměstí dne 30.9.2016. 

 

Ing. Mgr. Jiří Vitvar informoval, že v souvislosti se 3. změnou rozpočtu Královéhradeckého kraje 

na rok 2016 je navržen investiční transfer ve výši 120.000,- Kč pro Ústav sociální péče pro 

mentálně postiženou mládež Chotělice (statické posouzení objektu prádelny), dále ve výši 1.8 

milionu Kč pro Domov U Biřičky (vícepráce na výstavbě evakuačního výtahu) a ve výši 750.000 

Kč pro Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem (odstranění vlivu působení spodní a 

povrchové vody na objekt). Rovněž dochází k navýšení příspěvku na provoz příspěvkových 

organizací oblasti sociální o 9 milionů. 
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Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  -  7 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

USNESENÍ VS/37/187/2016 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

I.   b e r e  n a  v ě d o m í   informace o navýšení rozpočtu odvětví sociálních věcí 

v rámci 3. změny rozpočtu na rok 2016 

 

Bc. Otakar Kalenda informoval o akcích příspěvkových organizací oblasti sociální, kterých byl 

účasten. Zmínil 20. ročník turnaje v přehazované mentálně postižených sportovců, 

pořádaný Ústavem sociální péče pro mládež Kvasiny. Informoval dále o oslavě výročí 15 let 

zprovoznění služby domov pro seniory Domovů Na Třešňovce. Součástí této oslavy byla vernisáž 

fotografií klientek s názvem Kouzlo ženy. Dne 9.9. proběhla oslava 85 let Domova důchodců 

Náchod. Závěrem informoval o dnech otevřených dveří v Domově důchodců Lampertice. 

 

 

K bodu 7 

Různé 

V rámci tohoto bodu nebylo nic projednáváno. 

 

 

K bodu 8 

Závěr 

 

Předseda se rozloučil se členy Výboru a poděkoval jim za účast na jednáních výboru v průběhu 

celého funkčního období 2012 - 2016 a vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body 

programu, v 10:45 hodin jednání ukončil. 

 

 

Zapsal:  Jiří Altmann 

……………………………………….. 

                     Bc. Otakar Kalenda 

předseda výboru  

…………………….………………………. 

                       Mgr. Zdeňka Šárová 

                        ověřovatelka zápisu 
 

……………………………………….. 

Bc. Otakar Kalenda 

předseda výboru  

 

  


