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Z á p i s 

 

z 29. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 26. 11. 2015 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Omluveni: p. Liana Cholevová, p. Jana Křížová, Ing. Anna Maclová 

 

Nepřítomni:   
 

Program jednání: 

 

1. Zahájení, schválení programu, schválení hostů 

2. Kontrola usnesení 

3. Aktualizace Sítě veřejně podporovaných sociálních služeb KHK na rok 2016 a návrh 

Zásad pro realizaci financování sociálních služeb zařazených do Sítě sociálních služeb 

KHK formou vyrovnávací platby 

4. Návrh Strategie rozvoje dostupnosti a kvality sociálních služeb KHK poskytovaných 

v komunitě 

5. Ostatní materiály do krajského zastupitelstva 

6. Termíny jednání sociálního výboru na rok 2016 

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 29. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje 

 

 ověřovatelem zápisu byl schválen RNDr. Petr Žďánský, CSc. 

 

 jednomyslně byli schváleni hosté: 

 

 Mgr. Robert Černý - odbor sociálních věcí 

 

 Mgr. Jana Fiedlerová – odbor sociálních věcí 

 

 

Hlasování: 
Pro  -          7     

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/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 sociálních služeb v roce 2015, u organizací Domov na 

Stříbrném vrchu a Občanské sdružení rodičů a přátel dětí s handicapem ORION, dle 

předložených materiálů 

 

 

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 

 

 

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 

 

Schváleno. 

 

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 

 

Schváleno. 

 
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 

  

USNESENÍ VS/28/137/2015 
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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 

 

Schváleno. 

 

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 

 

Zastupitelstvo se návrhem rozpočtu na rok 2016 bude zabývat na svém prosincovém zasedání. 

 

 

K bodu 3 

Aktualizace Sítě veřejně podporovaných sociálních služeb KHK na rok 2016 a návrh Zásad 

pro realizaci financování sociálních služeb zařazených do Sítě sociálních služeb KHK 

formou vyrovnávací platby 

 

Mgr. Robert Černý představil návrh aktualizace Sítě veřejně podporovaných sociálních služeb 

KHK na rok 2016, přičemž konkretizoval jednotlivé změny. Informoval dále o aplikaci KISSOS, 

kterou aktuálně využívá kromě Královéhradeckého kraje celá řada subjektů, a do které jsou 

zadávány podněty a informace, jakož i právě projednávané návrhy na změnu/aktualizaci sítě od 

jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb.  

 

Dotazy a diskuse: Bc. Otakar Kalenda, RNDr. Petr Žďánský, CSc., Ing. Vladimír Derner, Mgr. 

Jana Fiedlerová 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  -  9 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

USNESENÍ VS/29/139/2015 

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, dle předložených materiálů 
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Mgr. Robert Černý dále informoval o související metodice vyrovnávací platby, která je jakýmsi 

právním kompilátem, jak financovat tzv. služby obecného veřejného zájmu. Metodika popsaná v 

předkládaném dokumentu Zásad pro realizaci financování sociálních služeb zařazených do Sítě 

sociálních služeb KHK formou vyrovnávací platby je v podstatě již dlouhodobě uplatňovaná. 

Předložení jejího schválení zastupitelstvu kraje je z důvodu, aby dosavadní systém práce při 

řízení a financování sociálních služeb v kontextu pravidel Evropské unie a legislativy ČR byl 

popsán v oficiálním dokumentu. 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  -  9 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

USNESENÍ VS/29/140/2015 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

  
 

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

realizaci financování sociálních služeb zařazených do Sítě sociálních služeb KHK 

formou vyrovnávací platby, dle předloženého materiálu 

 

 

 

K bodu 4 

Návrh Strategie rozvoje dostupnosti a kvality sociálních služeb KHK poskytovaných 

v komunitě 

 

Mr. Jana Fiedlerová představila návrh Strategie rozvoje a dostupnosti a kvality sociálních 

služeb KHK poskytovaných v komunitě. Informovala o jejích východiscích a metodice tvorby, 

přičemž uvedla, že strategie je připravována rok, byla projednána Komisí Rady 

Královéhradeckého kraje pro občany se zdravotním postižením (bez přijetí usnesení), schválena 

byla Radou Královéhradeckého kraje s doporučením jejího předložení zastupitelstvu. V rámci 

prezentace představila jednotlivé oblasti návrhu Strategie, včetně jejich vazeb na dotčená 

zařízení sociálních služeb.  

Dotazy a diskuse: PhDr. Taťána Lankašová, CSc., Mgr. Jana Fiedlerová, Bc. Otakar Kalenda, 

Ing. Miloslav Plass, RNDr. Petr Žďánský, CSc., Bc. Zdeňka Šárová, Ing. Vladimír Derner, 

PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D., Mgr. Robert Černý 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení Ing. Vladimíra Dernera 

Hlasování: 

Pro  -  8 

Proti  -  1       

Zdržel se -     1 
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USNESENÍ VS/29/141/2015 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

  
 

I. ž á d á  členy výboru o připomínky k předloženému materiálu - návrh Strategie 

rozvoje dostupnosti a kvality sociálních služeb KHK poskytovaných v komunitě, 

a to v termínu do 15.12.2015 

 

 

Výbor tyto připomínky společně se strategií projedná na svém příštím jednání. 

 

Usnesení bude moci být naplněno v případě stažení předmětného materiálu gestorem 

z prosincového zasedání krajského zastupitelstva. 

 

 

 

K bodu 5 

Ostatní materiály do krajského zastupitelstva 

Mgr. Robert Černý informoval o jednotlivých materiálech, připravených pro jednání 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, které se bude konat dne 7. 12. 2015. 

Přesunutí 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 - Domov na Stříbrném vrchu 

 

Příspěvková organizace Domov na Stříbrném Vrchu požádala o přesunutí 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 ze střediska DOZP 

na středisko Domovy se zvláštním režimem. Jedná se o částku 300 tis. Kč. V průběhu roku došlo 

již jednou k přesunu prostředků mezi těmito službami ve výši 700 tis. Kč, ale změny kapacit 

jednotlivých služeb mají výraznější dopad do hospodaření a proto je potřeba provést ještě tento 

přesun prostředků. 

 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  -  8 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

 

 

USNESENÍ VS/29/142/2015 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

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

schválené dotace v rámci dotačního programu na podporu sociálních služeb 
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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 – Domov na Stříbrném 

vrchu 

 

 

Schválení Prodloužení termínu podání žádosti o dotaci v rámci 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 2016 

 

Zastupitelstvo kraje dne 14. 9. 2015 schválilo 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 2016. V těchto zásadách byl stanoven jako den pro 

ukončení podávání žádostí 15. 11. 2015.  Žádosti se podávaly prostřednictvím OK systému a 

předpokladem pro podání žádosti byl i elektronický podpis. U organizace Sportem proti 

bariérám došlo k situaci, že webový prohlížeč nepodporoval v okamžiku podání žádosti 

certifikovaný elektronický podpis a proto organizace nemohla podat žádost v daném termínu. U 

organizace Apropo pak došlo k organizačním problémům v souvislosti se získáním 

certifikovaného podpisu. Proto odbor sociálních věcí technicky v aplikaci umožnil  podání 

žádosti oběma organizacím ještě 16.11.2015, kdy schválením této změny zastupitelstvem dojde 

k souladu mezi zásadami pro dotační řízení a skutečností. 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  -  8 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

USNESENÍ VS/29/143/2015 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

  
 

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

termínu podání žádosti o dotaci v rámci 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 2016 
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Návrh na přerozdělení příspěvků na provoz na rok 2015 mezi Domovem důchodců Albrechtice 

nad Orlicí a Domovem pro seniory Pilníkov 

 

Odbor sociálních věcí předkládá návrh na přerozdělení příspěvků na provoz na rok 2015 ve výši 

800 tis. Kč mezi Domovem důchodců Albrechtice nad Orlicí a Domovem pro seniory Pilníkov, 

dle aktuálních potřeb příspěvkových organizací. 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  -  8 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

 

USNESENÍ VS/29/144/2015 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

  
 

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

příspěvků na provoz na rok 2015 ve výši 800 tis. Kč mezi Domovem důchodců 

Albrechtice nad Orlicí a Domovem pro seniory Pilníkov 

 

 

Návrh na přerozdělení příspěvků na provoz mezi 2 příspěvkovými organizacemi odvětví 

sociálních věcí na rok 2015  

 

Odbor sociálních věcí předkládá návrh na přerozdělení příspěvků na provoz na rok 2015 ve výši 

250 tis. Kč mezi Domovem důchodců Lampertice a Domovem důchodců Humburky, dle 

aktuálních potřeb příspěvkových organizací. 

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  -  8 

Proti  -  0       

Zdržel se -     0 

 

 

USNESENÍ VS/29/145/2015 

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

  
 

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

příspěvků na provoz na rok 2015 ve výši 250 tis. Kč mezi Domovem důchodců 

Lampertice a Domovem důchodců Humburky 
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K bodu 6 

Termíny jednání sociálního výboru na rok 2016 

Bc. Otakar Kalenda seznámil členy s návrhem termínů jednání Výboru sociálního pro rok 2016. 

Členové se shodli na následujících termínech:  

 

čtvrtek 21. 1. od 9.00 hod.  

čtvrtek 18. 2. od 9.00 hod.  

čtvrtek 17. 3. od 9.00 hod.  

čtvrtek 28. 4. od 9.00 hod. 

čtvrtek 26. 5. od 9.00 hod.  

čtvrtek 23. 6. od 9.00 hod.  

čtvrtek 25. 8. od 9.00 hod 

čtvrtek 22.9. od 9.00 hod.  

 

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: 

Pro  -  8     

Proti  -  0         

Zdržel se -     0     

 

USNESENÍ VS/29/146/2015  

Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I.       s c h v a l u j e    konání jednání Výboru sociálního na rok 2016 v termínech 21. 1. 

 od 9.00 hod., 18. 2.  od 9.00 hod., 17. 3.  od 9.00 hod., 28. 4.  od 9.00 hod., 26. 5.  od 

9.00 hod., 23. 6. od 9.00 hod., 25. 8. od 9.00 hod. a 22. 9. od 9.00 hod. 

 

K bodu 7 

Informace ze sociální oblasti 

 

V rámci tohoto bodu nebylo nic projednáváno. 

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 12:20 hodin jednání ukončil. 

 

 

Zapsal:  Jiří Altmann 

……………………………………….. 

                     Bc. Otakar Kalenda 

předseda výboru  

…………………….………………………. 

                 RNDr. Petr Žďánský, CSc. 

                        ověřovatel zápisu 
 

……………………………………….. 

Bc. Otakar Kalenda 

předseda výboru  

 

  

 


