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Z á p i s 

 

z 25. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 25. 6. 2015 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 

 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: Ing. Vladimír Derner, Liana Cholevová, Ing. Anna Maclová, Ing. Miloslav Plass, 

PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D. 

Nepřítomni:   
 

Program jednání: 

 

1. Zahájení, schválení programu, schválení hostů 

2. Kontrola usnesení 

3. Zpráva o hospodaření příspěvkových organizací odvětví sociálních věcí za rok 2014 

4. Informace o rozpočtu příspěvkových organizací odvětví sociálních věcí na rok 2015 

5. Informace o přípravě rozpočtu odvětví sociálních věcí na rok 2016 

6. Příprava výjezdního zasedání výboru 

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 25. 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 

 

 Ing. Jitka Stránská – odbor sociálních věcí 

 

 

Hlasování: 
Pro  -          7     

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/24/118/2015 

 Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

I.       d o p o r u č u j e   Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit revizi č. 9 Plánu 

rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 2011 – 2016 včetně aktualizace Sítě 

veřejně podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého kraje 

 1. na rok 2015, za předpokladu zajištění financování 

2. na rok 2016 

dle předložených materiálů 

 

Zastupitelstvo materiál bez připomínek schválilo. 

 

 

USNESENÍ VS/24/119/2015 

 Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

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

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

108/2006 Sb., v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2015 

2) schválení pravidel poskytování dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje na podporu 

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

pozdějších předpisů  

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

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

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

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

 

Dotační program byl bez připomínek vyhlášen, pravidla byla schválena a hodnotící komise 

byla schválena rovněž. 

 
 

USNESENÍ VS/24/120/2015 

 Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

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

individuálních projektů 

1) Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV 

2) Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji V 

 

a jejich předložení formou žádosti o poskytnutí dotace do OPZ  

 

 

Schváleno. 
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K bodu 3 

Zpráva o hospodaření příspěvkových organizací odvětví sociálních věcí za rok 2014 

Ing. Jitka Stránská informovala o hospodaření příspěvkových organizací odvětví sociálních věcí 

za rok 2014. Uvedla, že v minulém roce žádná z příspěvkových organizací nevykázala ztrátu, 

přičemž 22 organizací vykázalo zisk, 2 organizace měly výsledek nulový. Následně informovala o 

přerozdělování příspěvku na provoz v minulém roce, jakož i podrobně vysvětlila informace, které 

byly součástí přílohy materiálu. Zmínila rovněž zvýšené finanční nároky příspěvkových 

organizací z důvodu zákonného zvýšení mzdových nákladů. 
 

Dotazy a diskuse: Ing. Vladimír Záleský, Ing. Jitka Stránská, Bc. Otakar Kalenda 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  -  8 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

 
USNESENÍ VS/25/121/2015 

 Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

I.       b e r e  n a   v ě d o m í   Zprávu o hospodaření příspěvkových organizací odvětví 

sociálních věcí za rok 2014 ve formě prezentace Ing. Jitky Stránské a dle předložených 

materiálů 

 

 

K bodu 4 

Informace o rozpočtu příspěvkových organizací odvětví sociálních věcí na rok 2015 

 

Ing. Jitka Stránská informovala o rozpočtu příspěvkových organizací odvětví sociálních věcí na 

rok 2015. Rozpočty jsou plánovány se ztrátou ve výši 37 638 tis. Kč, která je způsobena zejména 

navýšením mzdových nákladů v souvislosti s přehodnocením mezd v důsledku zohlednění 

platových stupňů. Do rozpočtů zatím nebyla započítána rezerva nerozdělené dotace MPSV ve 

výši 9,509 mil. Kč, která celkovou ztrátu sníží. 

Pro dořešení letošního rozpočtu odvětví sociálních věcí (tedy i příspěvkových organizací) bude 

klíčové dofinancování této oblasti ze strany státního rozpočtu – v rámci celé ČR chybí částka 

v přibližné výši 721 mil. Kč – přičemž výsledek by měl být znám v průběhu letních měsíců. 

 

Dotazy a diskuse: Bc. Otakar Kalenda, Ing. Jitka Stránská, Ing. Mgr. Jiří Vitvar, PhDr. Taťána 

Lankašová, CSc., Ing. Vladimír Záleský 

 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 
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Pro  -  8 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

 
USNESENÍ VS/25/122/2015 

 Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

I.       b e r e  n a   v ě d o m í   informace o rozpočtu příspěvkových organizací odvětví 

sociálních věcí na rok 2015 

 

 

K bodu 5 

Informace o přípravě rozpočtu odvětví sociálních věcí na rok 2016 

 

Bc. Otakar Kalenda informoval o přípravě rozpočtu odvětví sociálních věcí na rok 2016, na 

základě jednání na úrovni radního a gestora pro oblast ekonomickou dne 18. 6., zmínil 

navrhovanou výši příspěvku na provoz příspěvkových organizací, částky na dotační řízení a FRR 

(včetně předpokládaných akcí). Ing. Jitka Stránská doplnila podrobnosti k uvedenému, včetně 

informace, že ostatní běžné výdaje zůstaly ve stejné výši jako letos. 

 

Dotazy a diskuse: Bc. Otakar Kalenda, Ing. Vladimír Záleský, Ing. Mgr. Jiří Vitvar, Ing. Jitka 

Stránská 

 

K bodu 6 

Příprava výjezdního zasedání výboru 

 

Bc. Otakar Kalenda navrhl uskutečnění příštího jednání Výboru sociálního formou výjezdního 

zasedání, a to v příspěvkové organizaci odvětví sociálních věcí – Ústav sociální péče pro mládež 

Kvasiny. 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  -  8 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

USNESENÍ VS/25/123/2015 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

  

I.   s c h v a l u j e uskutečnění příštího jednání výboru dne 27. 8. 2015 formou 

výjezdního zasedání v Ústavu sociální péče pro mládež Kvasiny 

 

II.        u k l á d á    Bc. Otakaru Kalendovi a Mgr. Jiřímu Altmannovi organizačně zajistit 

přípravu a konání tohoto jednání 
 

 



 5 

K bodu 7 

Různé 

 

Ing. Mgr. Jiří Vitvar informoval o nutnosti zasedání hodnotící komise před konáním příštího 

jednání Výboru sociálního. Je třeba rovněž zkoordinovat zasedání Komise pro plánování a 

financování sociálních služeb. Dále informoval o softwarovém programu KISSoS, který byl 

vytvořen v rámci projektu Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém 

kraji III. 

 

 

K bodu 8 

Závěr 

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

že byly vyčerpány všechny body programu, v 10.40 hodin jednání ukončil. 

 

 

 

 

 

Zapsal:  Jiří Altmann 

……………………………………….. 

                     Bc. Otakar Kalenda 

předseda výboru  

…………………………………………. 

     PhDr. Taťána Lankašová, CSc. 

                          ověřovatelka zápisu 
 

……………………………………….. 

Bc. Otakar Kalenda 

předseda výboru  

 

  

 

 


