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Z á p i s 

 

z 35. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 23. 6. 2016 od 9 hod. v Ústavu sociální péče pro tělesně postižené v Hořicích 

v Podkrkonoší, Strozziho 1333, Hořice 508 01 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Omluveni: Mgr. Věra Dejmková, Ing. Miloslav Plass, p. Blanka Čiháčková, PhDr. Taťána 

Lankašová, CSc., Ing. Anna Maclová, PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D., RNDr. 

Petr Žďánský, CSc. 

 

Nepřítomni:   
 

Program jednání: 

 

1. Zahájení, schválení programu, schválení hostů 

2. Kontrola usnesení 

3. Ústav sociální péče pro tělesně postižené v Hořicích v Podkrkonoší – prohlídka zařízení 

4. Návrh Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2017 - 2020 

5. Zpráva o hospodaření příspěvkových organizací odvětví sociálních věcí za rok 2015  

6. Informace o přípravě rozpočtu odvětví sociálních věcí na rok 2017 

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 zařízení za možnost 

uspořádání jednání výboru v prostorách zařízení. Dále konstatoval, že z důvodu absence sedmi 

členů je výbor na tomto jednání neusnášeníschopný. 

K bodu 1 

Zahájení, schválení programu, schválení hostů 

 byl představen program 35. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje 

 

 ověřovatelkou zápisu byla stanovena Mgr. Zdeňka Šárová 

 

 jednání výboru se účastnili hosté: 

 

 Ing. Mgr. Jiří Vitvar – vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. – vedoucí oddělení krajských dotací 

 

 Ing. Renata Zemková – ředitelka Ústavu sociální péče pro tělesně postižené 

v Hořicích v Podkrkonoší 

 

 jednání výboru se rovněž zúčastnil:  

 

 PaedDr. Josef Lukášek, člen rady, gestor odvětví sociálního 
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K bodu 2 

Kontrola usnesení 

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

USNESENÍ VS/34/167/2016 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

  

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

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

prorodinných aktivit v KHK pro rok 2016, na základě jednání (návrhu) hodnotící komise 

 

USNESENÍ VS/34/168/2016 

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 – 2016 včetně přílohy č. 4.1 Síť veřejně 

podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého kraje – přehled podporovaných služeb a 

přílohy č. 4.2 Přehled služeb s celostátní působností zajišťujících potřeby obyvatel, dle 

předložených materiálů a za předpokladu zajištění finančních prostředků 

USNESENÍ VS/34/169/2016 

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 2016; 

2) výzvu k podání žádosti o dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2016 na 

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

službách, ve znění pozdějších předpisů; 

3) pravidla poskytování dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje na podporu 

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

znění pozdějších předpisů, vyjma odst. 2.8.3; 

4) vzor dotační smlouvy; 

5) jmenování hodnotící komise pro vyhlášený dotační program ve   složení: 

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

b) RNDr. Petr Žďánský, CSc. – Náhradník. PhDr. Taťána Lankašová, CSc. 

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

 

USNESENÍ VS/34/170/2016 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

 

I.      d o p o r u č u j e   Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje poskytnutí bezúročné zápůjčky pro 

Diakonii ČCE – středisko Světlo Vrchlabí, ve výši 300.000,- Kč, z kapitoly 28 rozpočtu 

Královéhradeckého kraje 

 

USNESENÍ VS/34/171/2016 

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

Královéhradeckému kraji z Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra ve výši 386 

000 Kč schválených projektů (Nedáme se – speciální vzdělávací program pro seniory -

126.000 Kč a Resocializační program pro děti a mládež – 260.000,- Kč), vč. zajištění 

prostředků nutné finanční spoluúčasti na realizaci obou projektů z rozpočtu kapitoly 28 

 
Materiály byly krajským zastupitelstvem schváleny. 

K bodu 3 

Ústav sociální péče pro tělesně postižené v Hořicích v Podkrkonoší – prohlídka zařízení 

K prohlídce organizace došlo na konci jednání výboru sociálního. Členové se seznámili jak 

s hlavní budovou, tak s dvěma domácnostmi v ulici Karla Kofránka, které byly vybudovány 

v rámci projektu transformace zařízení ÚSP Hořice a otevřeny na konci dubna 2016. 

 

 

K bodu 4 

Návrh Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2017 - 2020 

Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS., představil návrh Dotační strategie Královéhradeckého kraje 

2017-2020. Koncepce je obecného charakteru a reflektuje jednotlivé dotační strategie a zásady 

odborů krajského úřadu. Strategie je rozdělena na jednotlivé oblasti, obsahuje i změny oproti 

strategii minulé. Zároveň jsou stanovena východiska v těchto oblastech. Návrh byl odbory při 

zpracovávání připomínkován a nyní je předkládán příslušným výborům zastupitelstva k 

projednání. 

 

Členové výboru navrhli následující dílčí úpravy strategie v oblasti sociálních věcí: 

 Připomenout navazující služby a prorodinné aktivity 

 Promítnout ust. § 101a zákona o sociálních službách (formou obecného odkazu na zákon) 

 V tabulce zvýšit priority sociální oblasti – vliv kraje + síla vazby (obojí na hodnotu 

„silné“) 

 

Odbor sociální věci navrhované změny zapracuje do návrhu strategie. 

 

Dotazy a diskuse: Bc. Otakar Kalenda, Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS., Ing. Mgr. Jiří Vitvar, 

Ing. Anna Maclová, Ing. Mgr. Jiří Vitvar, Ing. Vladimír Derner, Ing. Vladimír Záleský, PaedDr. 

Josef Lukášek 

 

K bodu 5 

Zpráva o hospodaření příspěvkových organizací odvětví sociálních věcí za rok 2015 

Ing. Mgr. Jiří Vitvar informoval o hospodaření příspěvkových organizací odvětví sociálních věcí 

za rok 2015. Konstatoval, že za rok 2015 vykázalo 23 příspěvkových organizací odvětví 

sociálních věcí zisk (v celkové výši 1 690,84 tis. Kč), jedna organizace vykázala nulový 

hospodářský výsledek a ztrátu nevykázala žádná organizace. Oproti roku 2014 došlo u 

příspěvkových organizací odvětví sociálních věcí v roce 2015 k nárůstu celkových nákladů o 

6,75 %, zatímco celkové výnosy vzrostly o 6,41 %. Závazné ukazatele (příspěvek na provoz a 

odvod z investičního fondu) byly splněny. Doplnil, že porovnají-li se stavy fondů na konci roku 

2015 se stavy na začátku roku 2015, došlo ke zvýšení rezervních fondů celkem, a to o 933,02 tis. 

Kč. K 31. 12. 2015 byl celkový stav rezervních fondů vyšší o 2 366,65 tis. Kč než předpoklad, a 

to díky vyšší tvorbě fondů při nižším použití. 

 

Dotazy a diskuse: Bc. Otakar Kalenda, Ing. Mgr. Jiří Vitvar, p. Liana Cholevová, PaedDr. Josef 

Lukášek, Ing. Vladimír Derner 
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K bodu 6 

Informace o přípravě rozpočtu odvětví sociálních věcí na rok 2017 

Bc. Kalenda následně informoval o absolvovaném jednání o rozpočtu na úrovní krajského 

radního zodpovědného za oblast ekonomiky. Spolu s Ing. Mgr. Jiřím Vitvarem postupně členům 

výboru podrobně představili jednotlivé předpokládané a přislíbené částky, tvořící navržený 

rozpočet odvětví sociálních věcí pro rok 2017. 

 

 

K bodu 7 

Informace ze sociální oblasti 

PaedDr. Josef Lukášek informoval o jednání Asociace krajů ohledně úhrad a plateb od 

zdravotních pojišťoven. 

 

Bc. Otakar Kalenda informoval o dopisu, který obdržel od radní ro oblast zdravotnictví, 

PharmDr. Jany Třešňákové, a který se týká připravované Koncepce péče o duševní zdraví 

v Královéhradeckém kraji 2016-2020. Na tento dopis bylo odpovězeno a nyní se čeká, až členové 

výboru dostanou návrh této koncepce k připomínkování. Příští (srpnový) výbor by pak mohla být 

koncepce představena ze strany odboru zdravotnictví. 

 

PaedDr. Josef Lukášek informoval o festivalu sociálních služeb Poznejme se navzájem, který se 

koná dne 24.6.2016. 

 

 

K bodu 8 

Různé 

V rámci tohoto bodu nebylo nic projednáváno. 

 

K bodu 9 

Závěr 

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

že byly vyčerpány všechny body programu, ve 13:00 hodin jednání ukončil. 

 

 

Zapsal:  Jiří Altmann 

……………………………………….. 

                     Bc. Otakar Kalenda 

předseda výboru  

…………………….………………………. 

                     Mgr. Zdeňka Šárová 

                        ověřovatelka zápisu 
 

……………………………………….. 

Bc. Otakar Kalenda 

předseda výboru  

 

  


