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Z á p i s 

 

z 36. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 25. 8. 2016 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Omluveni: Mgr. Věra Dejmková, Ing. Anna Maclová 

 

Nepřítomni:   
 

Program jednání (upravené pořadí bodů na základě dohody členů výboru): 

 

1. Zahájení, schválení programu, schválení hostů 

2. Kontrola usnesení 

3. Dotační strategie KHK 2017 – 2020 – finální návrh 

4. Návrh rozpočtu KHK na rok 2017 – odvětví sociálních věcí 

5. Návrh Aktualizace Plánu rozvoje sociálních služeb v KHK 2011 – 2017 

6. Koncepce péče o duševní zdraví v KHK 2016 - 2020 

7. Dotační programy na podporu sociálních služeb v KHK 2016 

8. Ostatní materiály do krajského zastupitelstva 

9. Informace ze sociální oblasti 

10. Různé 

11. 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. Úvodem jednání členové výboru uctili 

minutou ticha památku zesnulého člena výboru, Ing. Vladimíra Záleského. 

K bodu 1 

Zahájení, schválení programu, schválení hostů 

 jednomyslně byl schválen program 36. 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 

 

 Mgr. Robert Černý – odbor sociálních věcí 

 

 Mgr. Jiří Zeman – odbor sociálních věcí 

 

 Ing. Ivan Guman – odbor sociálních věcí 

 

 Ing. Ludmila Bášová – vedoucí odboru zdravotnictví 

 

 jednání výboru se rovněž zúčastnila:  

                                       

 PharmDr. Jana Třešňáková, členka rady, gestorka odvětví zdravotnictví 
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Hlasování: 
Pro  -          10     

Proti  -   0         

         Zdržel se  -   0 

 

 

K bodu 2 

Kontrola usnesení 

Bc. Otakar Kalenda konstatoval, že vzhledem k neusnášeníschopnosti minulého jednání výboru, 

nebyla žádná usnesení přijata. Nicméně připomínky přítomných členů k Dotační strategii 

Královéhradeckého kraje 2017-2020 byly do této zpracovány a budou předmětem bodu č. 3 

programu. 

  

K bodu 3 

Dotační strategie KHK 2017 – 2020 – finální návrh 

Bc. Otakar Kalenda informoval o připomínkách, které byly na základě doporučení výboru 

zapracovány do finálního návrhu Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2017-2020. 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  -  10 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

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 

 

K bodu 4 

Návrh rozpočtu KHK na rok 2017 – odvětví sociálních věcí 

Bc. Otakar Kalenda informoval o návrhu rozpočtu na rok 2017 pro odvětví sociální věci, a to 

včetně rozdělení prostředků z Fondu rozvoje a reprodukce. Jedná se o návrh, který je připraven 

pro jednání Výboru finančního a následně do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. 

Upozornil, že navržený rozpočet je příznivý, neboť je 16,5 mil. Kč vyšší než pro rok 2016, 

přičemž zahrnuje navýšení prostředků na platy a související výdaje pro příspěvkové organizace 

kraje o 2 % (z 137 589,6 tis. Kč na 149 300 tis. Kč) a zvýšení objemu prostředků na dotace na 

sociální služby, které poskytují krajem nezřizované organizace, o 4,7 mil. Kč (z 26 mil. Kč na 

30,7 mil. Kč)..  

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  -  10 

Proti  -  0       
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Zdržel se -     0 

 

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 

 

 

K bodu 5 

Návrh Aktualizace Plánu rozvoje sociálních služeb v KHK 2011 – 2017 

Mgr. Jiří Zeman informoval o návrhu Aktualizace Plánu rozvoje sociálních služeb 

v Královéhradeckém kraji 2011 – 2017 vč. Sítě sociálních služeb. Podstatnou změnou je 

prodloužení jeho účinnosti do roku 2017. Hlavním důvodem k této změně byla jednak skutečnost, 

že se připravovala novela zákona o sociálních službách, která je neustále odkládána a dále 

skutečnost, že při vyhodnocování plánu v roce 2015 vyplynula potřeba získat přesnější informace 

potřebné pro formulace rozvojových cílů týkající se potřebnosti pobytových služeb pro seniory. 

V rámci materiálu je také navrhováno rozšíření Sítě sociálních služeb o službu Pracoviště 

pečovatelské péče. Jedná se o mimořádnou aktualizaci, která reaguje na aktuální potřebu 

klientů, kdy se začali ozývat klienti, kteří byli odmítání jinými pečovatelskými službami, případně 

tyto neposkytují péči v potřebném rozsahu (víkendy, večery).  

 

Dotazy a diskuse: Bc. Otakar Kalenda, RNDr. Petr Žďánský, CSc., PhDr. Taťána Lankašová, 

CSc., PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D., Mr. Robert Černý, Mgr. Jiří Zeman, Ing. Miloslav Plass, 

Ing. Vladimír Derner, Ing Ivan Guman, Bc. Zdeňka Šárová, 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  -  10 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

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 
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Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení Bc. Otakara Kalendy 

Hlasování: 

Pro  -  3 

Proti  -  5       

Zdržel se -     2 

 

 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
  

I.  s o u h l a s í     s aktualizací Sítě veřejně podporovaných sociálních služeb 

Královéhradeckého kraje, dle předložených materiálů,, přičemž vzhledem 

k opakovaně vyjadřovanému nesouhlasu kompetentních zástupců města Hradec 

Králové je předpoklad, že se město Hradec Králové nebude na financování sociální 

služby Pracoviště pečovatelské péče podílet 

Návrh nebyl přijat 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení PaedDr. Jindřicha Vedlicha, Ph.D. 

Hlasování: 

Pro  -  3 

Proti  -  3       

Zdržel se -     4 

 

 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
  

I.       u k l á d á   Bc. Otakaru Kalendovi, předsedovi Výboru sociálního Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje, svolat jednání kompetentních zástupců města Hradec 

Králové a Královéhradeckého kraje 

 

Návrh nebyl přijat 

 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení  

Hlasování: 

Pro  -  7 

Proti  -  0       

Zdržel se -     3 

 

USNESENÍ VS/36/175/2016 

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

podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého kraje, dle předložených 

materiálů 

 

 

K bodu 6 

Koncepce péče o duševní zdraví v KHK 2016 - 2020 

PharmDr. Jana Třešňáková informovala o vypracovaném návrhu Koncepce péče o duševní 

zdraví v Královéhradeckém kraji 2016 – 2020, na kterém se podílelo mnoho odborníků, včetně 

předních psychiatrů. Připomínky (i členů výboru) byly zapracovány. 

Ing. Ludmila Bášová doplnila, že celá Koncepce je pouze prvním krokem v komplexu jednání o 

psychiatrické reformě. V rámci pilotního provozu vzniklo prvních pět center duševní pomoci. 

 

Dotazy a diskuse: Bc. Otakar Kalenda, RNDr. Petr Žďánský, CSc., PhDr. Taťána Lankašová, 

CSc., PharmDr. Jana Třešňáková 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  -  10 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

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 

 

 

K bodu 7 

Dotační programy na podporu sociálních služeb v KHK 2016 

Ing. Ivan Guman informoval o návrhu na rozpuštění nedočerpané rezervy v celkové výši 69,076 

mil. Kč, ke kterému dochází s ohledem na současný stav financování sociálních služeb a po 

rozboru vykázaných nákladů a výnosů jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb na základě 

uvedení jejich výhledů k 31. 12. 2016 a ve vazbě na dotační řízení z rozpočtu Královéhradeckého 

kraje pro rok 2016. 

Zastupitelstvo kraje dne 20. 6. 2016 vyhlásilo dotační řízení na podporu sociálních služeb 

definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2016. 

Žádosti na dotace byly vyhodnoceny dle schválené metodiky a zapracovány do návrhu na 

přidělení dotací. Návrh byl připraven současně s návrhem na navýšení dotací 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 2016. Návrhu na výše dotací 

předcházelo posouzení výsledků průběžného sběru dat v aplikaci řízení sítě KISSOS, kde 

poskytovatelé služeb uvedli průběžné náklady a výnosy z vlastní činnosti k 30. 6. 2016 a 
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prognózu celkových nákladů a výnosů z vlastních činností za celý rok 2016. Dále uvedli veškeré 

poskytnuté zdroje z veřejných prostředků, takže bylo možné při rozhodování výši dotace vycházet 

z aktuálních informací o potřebách služeb v rámci rozsahu definovaném v síti sociálních služeb 

v návaznosti na dofinancování z navýšené dotace z rozpočtu MPSV. 

 

V materiálu je navržena dotace i pro pečovatelskou službu Pracoviště pečovatelské péče, o.p.s., 

která podala žádost o dotaci v písemné formě. Z technických důvodů nemohl poskytovatel podat 

žádost v elektronické podobě. V době podávání elektronických žádostí nebyl poskytovatel 

sociální služby zaveden v aplikaci řízení sítě z důvodu, že nebyl zařazen pro rok 2016 do sítě 

sociálních služeb v Královéhradeckém kraji a tedy nebyl v této době způsobilým žadatelem ve 

smyslu krajským zastupitelstvem schválených pravidel. S ohledem na aktuální vývoj potřeb 

obyvatel Královéhradeckého kraje byla navržena mimořádná aktualizace Sítě veřejně 

podporovaných sociálních služeb.  

Materiálem se dne 23. 8. zabývala hodnotící komise, ze které vyšel podnět na korekci u 

Sociálních služeb města Hořice (navýšení o 150 tis. Kč pro službu domov pro seniory a navýšení 

o 200 tis. Kč pro službu domov se zvláštním režimem – v rámci dotačního programu z rozpočtu 

MPSV). Materiál byl taktéž dne 23. 8. projednán v Komisi Rady KHK pro plánování a 

financování sociálních služeb, z čehož vyplynula korekce u Pečovatelské služby města Jaroměř 

(navýšení o 150 tis. Kč v rámci dotačního programu z rozpočtu MPSV). 

Dotazy a diskuse: Bc. Otakar Kalenda, PhDr. Taťána Lankašová, CSc., RNDr. Petr Žďánský, 

CSc., Ing. Vladimír Derner 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  - 10 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

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) 

 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  -  6 

Proti  -  0       

Zdržel se -     3 + 1 nehlasoval 
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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 u řádku č. 273 (Pracoviště pečovatelské 

péče) 

Návrh nebyl přijat 

 

Po hlasování jeden z hlasujících oznámil, že se při hlasování spletl. Hlasovalo se tedy o možnosti 

znovu hlasovat o  návrhu – prohlasováno poměrem 7-0-3. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: 

Pro  -  7 

Proti  -  0       

Zdržel se -     2 + 1 nehlasoval 

 

 

USNESENÍ VS/36/178/2016 

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 u řádku č. 273 (Pracoviště pečovatelské 

péče) 

 

 

K bodu 8 

Ostatní materiály do krajského zastupitelstva 

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

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konané dne 12. 9. 2016. 

 

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

pro mentálně postiženou mládež Chotělice 
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Příspěvková organizace odvětví sociálních věcí Ústav sociální péče pro mentálně postiženou 

mládež Chotělice žádá o schválení změny názvu. Navržený název zní Domov sociálních služeb 

Chotělice. Hlavním důvodem žádosti organizace je především neodpovídající název zařízení 

vůči současné platné legislativě v sociální oblasti, neodpovídající věková struktura klientů 

(věkový průměr cca 54 let) k současnému názvu a také jeho zkrácení a zjednodušení. 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  -  9 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

 

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 

 

 

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

108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v Královéhradeckém kraji 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 

 

Odbor sociálních věcí předkládá návrh na vyhlášení dotačního programu na podporu sociálních 

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

předpisů, v Královéhradeckém kraji 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. Královéhradecký kraj 

předpokládá obdržení částky vycházející z procentního podílu kraje dle zákona 108/2006 Sb., o 

sociálních službách, v platném znění, tedy 5,46 % z celkové rozdělované částky krajům a 

Hlavnímu městu Praze. 

Součástí navrhovaného materiálu (návrhu usnesení) bylo i jmenování hodnotící komise vč. 

náhradníků, k čemuž se přítomní členové výboru shodli nedávat vyjádření (doporučující 

stanovisko), neboť tuto záležitost by mělo rozhodnout již „nové“ (vzešlé z voleb v říjnu 2016) 

krajské zastupitelstvo. 

 

Dotazy a diskuse: Bc. Otakar Kalenda, Mgr. Robert Černý, Ing. Ivan Guman, RNDr. Petr 

Žďánský, CSc. 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  -  9 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 
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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 

 

 

K bodu 9 

Informace ze sociální oblasti 

 

Ing. Mgr. Jiří Vitvar informoval o aktuální situaci stran rekonstrukce Domova důchodců 

Černožice. Soutěž o dodavatele stavby proběhla úspěšně, zhotovitel byl vybrán a námitky nebyly 

podány. Následně bude podepsána smlouva s dodavatelem a rovněž s pronajímatelem 

náhradních prostor. 

 

Mgr. Robert Černý informoval o plánovaném vyhlášení vítězů Ceny Královéhradeckého kraje za 

přínos v sociálních službách, které proběhne dne 22.9.2016. Dne 22.9.2016 zároveň proběhnou 

sportovní hry seniorů v Domově U Biřičky. Kraj dále plánuje Den kraje, který se uskuteční na 

Masarykově náměstí dne 30.9.2016. 

 

 

K bodu 10 

Různé 

V rámci tohoto bodu nebylo nic projednáváno. 

 

 

K bodu 11 

Závěr 

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

že byly vyčerpány všechny body programu, ve 12:00 hodin jednání ukončil. 

 

 

Zapsal:  Jiří Altmann 

……………………………………….. 

                     Bc. Otakar Kalenda 

předseda výboru  

…………………….………………………. 

                 PhDr. Taťána Lankašová, CSc. 

                        ověřovatelka zápisu 
 

……………………………………….. 

Bc. Otakar Kalenda 

předseda výboru  

 

  


